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До складу Інституту економіки та фінансів ЛКА організаційно входять 7 кафедр,
які забезпечують виконання навчальної, наукової, виховної та інших видів робіт.
Професорсько–викладацький склад кафедр здійснює науково-дослідну діяльність та
забезпечує навчальний процес в Інституті економіки та фінансів, а також на товарознавчокомерційному факультеті, факультетах менеджменту, міжнародних економічних відносин,
заочної освіти та в Інституті післядипломної освіти.
РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Тематика науково-дослідних робіт
(інформаційним джерелом слугує файл 3zf-NDR-IEF-10
“Відомості про виконання науково-дослідних робіт”).
У звітному році згідно з планом науково-дослідних робіт академії колектив
викладачів і аспірантів ІЕФ виконував 25 тем за участю понад 100 викладачів
(Інформаційним джерелом слугує файл 3zf-NDR-[факультет]-[рік])
У 2010 році кафедрами ІЕФ завершено виконання 5 науково-дослідних тем:
„Економічний механізм функціонування торговельного підприємства” (номер
державної реєстрації 0110U006834) (наук. кер.: к.е.н., проф. Міценко Н.Г., виконавці:
к.е.н., проф. Блонська В.І., к.е.н., доц. Качмарик Я.Д., к.е.н., доц. Іляш О.І., к.е.н., доц.
Куцик В.І., к.е.н., ст. викл. Дуляба Н.І., ас. Хомицький А.І., асп. Кісь Г.Р., асп. Толопко
Н.Б., асп. Романович І.М., асп. Гетьманський В.О.),
„Стратегія управління економічним потенціалом на підприємствах торгівлі” (номер
державної реєстрації 0110U006832) (наук. кер.: к.е.н., проф. Міценко Н.Г., виконавці:
доц. Дуда С.Т., доц. Іляш О.І., д.е.н., доц. Васильців Т.Г., доц. Гринкевич С.С., к.е.н., ст.
викл. Ільчук О.О., ас. Боднарюк В.А., асп. Пасерба М.І., асп. Кокнаєва М.О., асп. Бойкевич
О.Р.);
„Оподаткування економічних ресурсів в системі забезпечення фінансової безпеки
України” (д.е.н., проф. Футало Т.В.)
„Місцеві податки і збори в системі фінансових ресурсів місцевого самоврядування.”
(д.е.н., проф. Футало Т.В.)
„Модернізація навчального процесу в перехідний період запровадження принципів
Болонської декларації при підготовці фахівців з банківської справи” (проф. Копилюк О.І.,
доц. Міндрова З.М., ст. викл. Шевчук І.М.).
У 2010 році викладачі кафедр Інституту розпочали роботу над 11 темами:
„Проблеми трансформації кооперативних систем за умов ринкової транзиції” (д.е.н.,
проф. Башнянин Г.І.);
„Управління розвитком підприємств торгівлі в посттрансформаційних умовах”
(наук. кер. проф. Міценко Н.Г.);
„Управління економічною безпекою суб’єктів підприємництва” (наук. кер. д.е.н.
Васильців Т.Г., виконавець: Бойкевич О.Р.);
„Організаційно-економічне програмування безпеки соціально-економічних систем”
(наук. кер. д.е.н. Васильців Т.Г., виконавці: доц. Іляш О.І., доц. Гринкевич С.С., доц.
Городня Т.А., аспіранти);
„Фінансово-економічна діяльність кооперативних банків: зарубіжний та вітчизняний
досвід” (проф. Вовчак О.Д., проф. Копилюк О.І., доц. Міндрова З.М., викладачі, аспіранти
кафедри );
„Організаційно-економічний механізм функціонування банків України в сучасних
умовах” (проф. Вовчак О.Д., проф. Копилюк О.І., доц. Міндрова З.М., викладачі,
аспіранти кафедри );
„Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності банків України” (проф. Вовчак
О.Д., проф. Копилюк О.І., доц. Міндрова З.М., викладачі, аспіранти кафедри );
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„Місцеві податки і збори в системі фінансових ресурсів місцевого самоврядування”
(д.е.н., проф. Футало Т.В.);
„Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності торговельних підприємств
та шляхи її підвищення” (д.е.н., проф. Футало Т.В.);
„Перспективи інвестування в небанківському фінансовому секторі економіки”(д.е.н.,
проф. Футало Т.В.);
„Оподаткування економічних ресурсів в системі забезпечення фінансової безпеки
України” (д.е.н., проф. Футало Т.В.).
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Рис. 1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем викладачами кафедр ІЕФ
за 2004-2010 рр.
Якісними результатами виконання кафедральних науково-дослідних тем є участь
викладачів у конференціях, публікація фахових статей, видання монографій, захист
кандидатських дисертацій та застосування наукових досліджень у навчальному процесі.
Зокрема:
а) у 2010 році відчутно збільшилась кількість публікацій у провідних українських та
зарубіжних виданнях. У процесі виконання науково-дослідних тем викладачами ІЕФ
опубліковано 9 наукових статей у загальноукраїнських журналах і 12 – у зарубіжних
виданнях, що посилює позиції Академії в різноманітних рейтингах вищих навчальних
закладів України. Намічені планом етапи роботи з науково-дослідної теми у звітному році
виконувались вчасно і в повному обсязі;
б) результати наукової роботи професорсько-викладацького складу широко
використовуються при проведенні круглих столів, читанні лекцій та проведенні
практичних і семінарських занять в ІЕФ, на товарознавчо-комерційному факультеті,
факультетах менеджменту, міжнародних економічних відносин, заочної освіти та в
Інституті післядипломної освіти, що сприяє підвищенню якості навчального процесу.
Питання повнішого й ефективнішого використання професорсько-викладацьким
складом ІЕФ власних наукових досліджень у навчальному процесі розглядалося на
засіданні Вченої Ради Інституту економіки та фінансів у жовтні 2010 року, в ухвалі якої
зазначено: а) кафедрам ІЕФ виконувати наукові теми, які б відповідали профілю кафедри і
мали державну реєстрацію (у 2010 р. завдяки зусиллям викладачів ІЕФ було
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зареєстровано 4 звіти про виконання науково-дослідних тем (кафедра економіки
підприємства, кафедра фінансів і кредиту) і трьом науково-дослідним темам присвоєно
номер державної реєстрації); б) активізувати роботу наукових шкіл кафедр і їх
цілеспрямованість на навчальний процес; в) професорсько-викладацькому складу кафедр
ІЕФ продовжувати наукові дослідження в напрямку, який би був максимально
наближеним до навчальних дисциплін, читання яких закріплено за викладачами; г) при
написанні
студентських наукових робіт наукові керівники кафедр ІЕФ повинні
акцентувати увагу студентів на використання ними наукових праць вчених академії; д)
розміщувати на веб-сторінках кафедр наукові статті викладачів, що полегшуватиме їх
використання в навчальному процесі.
в) за тематикою науково-дослідних робіт у 2010 році захищено 19 дисертаційних робіт, з
них:
• 3 докторські дисертації (Васильців Т.Г. „Стратегія та механізми забезпечення
економічної безпеки підприємництва в Україні”; Свінцов О.М. „Трансформація
освітнього комплексу економіки в умовах ринкових перетворень: проблеми
соціально-економічної
ефективності”;
Мойсеєнко
І.П.
„Управління
інтелектуальним потенціалом суб’єктів господарювання в національній економіці”
• 16 кандидатських дисертацій (Дуляба Н.І., Ільчук О.О., Сороківська М.В.,
Мединська Т.В., Кушнірчук Ю.М. Бабин І.М., Чабанюк О.М., Музичка О.М.,
Труфіна Ж.С., Підлипна Р.П., Скірка Н.Я., Полівчак В.С., Вахновська Н.А., Гадзало
А.Я., Паласевич М.Б., Іщук Л.І).
1.2. Розвиток наукових шкіл
(Інформаційним джерелом слугує файл 8zk-SCH-ЕП-10 “Відомості про наукові школи”)
У 2010 році у ЛКА започатковано процес організаційного зміцнення існуючих
наукових шкіл. На сьогодні в ІЕФ заявлено функціонування 8 наукових шкіл.
На кафедрі економічної теорії під керівництвом д.е.н., проф. Башнянина Г.І.
функціонують дві наукові школи з дослідження проблем перехідних економічних
систем, що повністю відповідають низці формальних ознак. За проблематикою школи
було підготовлено і захищено 9 докторських та 57 кандидатських дисертацій, у тому числі
у 2010 році 2 докторські та 6 кандидатських.
На кафедрі аудиту за 16 років з початку існування кафедри сформувалась і
функціонує наукова школа д.е.н. проф. Рудницького В.С. ”Методологія і організація
обліку, аналізу та контролю діяльності суб’єктів господарювання”. У рамках
діяльності цієї школи захищено 17 кандидатських і одну докторську дисертацію (І.Д.
Лазаришина „Методологія та організація економічного аналізу на підприємстві” наук.
конс. проф. Рудницький В.С., 2005р.). Крім цього, під керівництвом проф. Рудницького
В.С. захищено 12 кандидатських, а під керівництвом його послідовників – доц. Гриніва
Б.В. і доц. Редченка К.І. 4 і 1 кандидатські дисертації, відповідно.
За 2010 рік кількість публікацій, які відповідають тематиці наукової школи,
становила 26 одиниць обсягом 9,5 д.а. З них опубліковано 11 статей у фахових виданнях і
15 тез доповідей. Крім цього, опублікована окремою брошурою одна аналітична доповідь
„Вимоги і дотримання податкового законодавства України з платежів до бюджету та
державних цільових фондів” обсягом 3,9 д.а., (К.: Центральна спілка споживчих товариств
України, 2010, 67с.), підготовлена ст. викл. Крохтою Р.В.
Із рейтингових публікацій з тематики наукової школи, починаючи з 2004 р., вченими
школи опубліковано: одну статтю в загальноукраїнських і 5 статей у зарубіжних наукових
журналах. Захищено 12 кандидатських і одну докторську дисертацію. Все це дає підстави,
вважати, що наукова школа проф. Рудницького В.С. уже сформувалась і успішно працює.
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Однак, необхідно активізувати публікації викладачів у рейтингових виданнях. Тому
орієнтовним планом розвитку наукової школи передбачено до 2015 року підготувати і
опублікувати одну колективну кафедральну монографію „Облік, аналіз і аудит у системі
контролю діяльності суб’єктів господарювання” (осінь 2014р.) і дві індивідуальні
монографії доц. Р.М. Воронка та доц. С.П. Лозовицького. Планується до 2014р. захист 9
кандидатських і двох докторських дисертацій з тематики наукової школи. У зв’язку з цим
буде активізовано публікації викладачів у рейтингових виданнях і на кооперативну
тематику.
Послідовниками наукової школи „Проблеми та напрями розвитку обліку в галузях
економіки”, яка активно функціонує на кафедрі бухгалтерського обліку під керівництвом
проф. Озерана В.О. є: доц. Коваль Л.І., доц. Головацька С.І., доц. Корягін М.В., доц.
Панченкова Ю.В., доц. Куцик П.О., доц. Канак Й.В., доц. Должанський А.М., доц. Костів
М.А., доц. Чабанюк О.М., доц. Височан О.С. (кафедра обліку і аналізу НУ Львівська
політехніка, доц. Чабанюк О.М., ст. викл. Труфіна Ж.С. (кафедра обліку і аудиту
Чернівецької філії Київського національного торговельно-економічного університету); ас.
Попітіч Т.В., асп. Чік М.Ю., асп. Черній М.Я., здобувач Паславська О.О. Переважна
більшість послідовників наукової школи пройшли через аспірантуру, захистили
кандидатські дисертації, отримали наукові звання доцентів і самостійно керують науководослідними роботами студентів, магістрів та аспірантів. Так, доц. Куцик П.О. на
сьогоднішній день має 5 захищених аспірантів і працює над докторською дисертацією.
Потенційними докторантами є: доц. Коваль Л.І., доц. Головацька С.І., доц. Корягін М.В.,
доц. Панченкова Ю.В., доц. Канак Й.В., доц. Должанський А.М., доц. Костів М.А.
У 2010 році опубліковано 62 праці, які відповідають тематиці наукової школи.
На кафедрі економіки підприємства продовжує діяти започаткована у 2000 році
д.е.н., проф. Марциним В.С. наукова школа „Економічні проблеми розвитку сфери
торгівлі”. Сьогодні її активними учасниками виступають к.е.н., проф. Міценко Н.Г.,
к.е.н., проф. Блонська В.І., доц. Маринич І.А., доц. Масленніков О.Ю. доц. Качмарик Я.Д.,
доц. Заярна Н.М., доц. Дуда С.Т. к.е.н., ст. викл. Лупак Р.Л., к.е.н., ст. викл. Ільчук О.О.,
к.е.н., ст. викл. Дуляба Н.І.
Основними досягненнями наукової школи впродовж 2004-2010 рр. є:
1) захист 6 кандидатських дисертацій;
2) розробка науково-дослідних тем (впродовж досліджуваного періоду завершено
виконання 9 науково-дослідних тем);
3) видання 8 монографій.
У 2010 році на кафедрі економіки підприємства започаткована наукова школа
„Забезпечення економічної безпеки соціально-економічних систем” під керівництвом
д.е.н., доц. Васильціва Т.Г. Активними учасниками школи є доц. Іляш О.І., доц. Гринкевич
С.С., доц. Городня Т.А.
Основним досягненням роботи наукової школи є захист у 2010 році докторської
дисертації Васильціва Т.Г. „Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки
підприємництва в Україні”.
За результатами діяльності наукових шкіл кафедри економіки підприємства
опубліковано 22 рейтингові публікації, з них 11 статей – у загальноукраїнських журналах
та 11 монографій і розділів монографій.
На кафедрі фінансів і кредиту активно функціонує наукова школа „Управління
фінансами” (науковий керівник: к.е.н., проф. Біла О.Г., доц. Мицак О.В.). За тематикою
наукової школи у 2010 році опубліковано 2 монографії (у співавторстві проф. Футало Т.В.
та доц. Черкасової С.В. ) та 17 наукових статей у фахових збірниках.
При кафедрі банківської справи функціонує наукова школа „Банківська
інвестиційна діяльність”, керує якою д.е.н., проф. Вовчак О.Д. Учасниками є: к.е.н.,
проф.. Копилюк О.І., к.е.н., доц. Міндрова З.М., к. е. н., доц. Рущишин Н.М., к.е.н., доц.
5

Самура Ю.О., доц. Андрушків І.П., доц. Шморгай М.Б., к.е.н., ас. Костак З.М., к.е.н., ст.
викл. Музичка Л.М., к.е.н., ас. Польова І.М., к.е.н., ст. викл. Бучко І.Є., ст. викл. Чікіта І.Б.,
ас. Вареник В.А., ас. Бабійчук Т.П., асп. Антонюк О.І., асп. Онишко О.С., асп. Скакун І.М.
З тематики наукової школи молодими науковцями зроблено узагальнення, які знайшли
своє відображення у дисертаційних дослідженнях Андрушків І.П., Бучко І.Є. (2008),
Костак З.Р. (2009), Музички О.М. (2010). Загалом за тематикою наукової школи
викладачами кафедри за 2004-2010 роки опубліковано 106 наукових праць.
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Рис. 1.2.а Кількість рейтингових публікацій, які відповідають проблематиці наукових
шкіл, у розрізі кафедр Інституту економіки та фінансів за 2004-2010 роках
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Рис. 1.2.б Кількість рейтингових публікацій, які відповідають проблематиці наукових
шкіл Інституту економіки та фінансів за 2004-2010 роках
Додатковим стимулом для активізації наукової роботи стало запровадження
рейтингової оцінки наукової діяльності викладачів, яка дозволяє проводити аналіз
6

творчого доробку окремих викладачів кафедр та Інституту в цілому; вивчати зв'язок
дослідницької діяльності з навчальним процесом.
РОЗДІЛ 2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ
2.1. Аспіранти і докторанти Інституту економіки та фінансів
(Інформаційним джерелом слугує файл 2zk-DYS-IEF-2010
“Інформація про захисти дисертаційних робіт”)
Головною метою вищої освіти є підготовка фахівців на основі глибоких наукових
знань. Наука є основним змістом освіти у вищій школі. У професійній компетентності
фахівців наукове знання посідає провідне місце. Науково-педагогічну діяльність можна
визначити як особливий вид педагогічної діяльності, спрямований на передачу наступним
поколінням наукових знань, методів наукового дослідження, дослідницької культури.
Відповідно до такого розуміння науково-педагогічної діяльності зазначимо, що ключовою
сферою такої діяльності є аспірантура і докторантура.
За досліджувані 2004-2010 роки найбільша кількість аспірантів ІЕФ спостерігалася у
2009 році. У 2010 році в аспірантурі при кафедрах ІЕФ навчалося 65 аспірантів (рис. 2.1а).
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Рис. 2.1а Динаміка кількості аспірантів в Інституті економіки та фінансів
у 2004-2010 роках
Наведені на рис. 2.1.б дані свідчать, що на кафедрі аудиту спостерігається тенденція
до зменшення чисельності аспірантів як денної, так і заочної форм навчання. За період
2004 – 2010 р.р. чисельність аспірантів зменшилася у два рази (з 12 до 6 чол.). Цей спад
почався у 2007 році після закриття в академії спеціалізованої Вченої ради із захисту
дисертацій зі спеціальності 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
З 1997 по 1998 рік у стаціонарній докторантурі при кафедрі перебував доц. Редченко
К.І. (науковий керівник проф. Рудницький В.С.) Представлення на розгляд його
докторської дисертації очікується у ІІ кв. 2011 року.
Проведений аналіз роботи кафедри бухгалтерського обліку за напрямом „аспірантура”
дозволив сформулювати неоднозначні висновки. З одного боку, спостерігається тенденція
до різкого зменшення кількості аспірантів та пошукувачів. З іншого боку, можна
констатувати значне покращення якості та результативності роботи аспірантів кафедри.
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Докторськими дослідженнями на кафедрі бухгалтерського обліку займаються такі
провідні науковці, як доц. Бачинський В.І., доц. Куцик П.О., доц. Медвідь Л.Г.
У звітному році за кафедрою банківської справи закріплено 8 аспірантів та 1
пошукувач. Загалом динаміка кількості аспірантів по кафедрі має тенденцію до зростання.
Над докторською дисертацією працює к.е.н., проф. Копилюк О.І.
Станом на 1.12.2010 р. на кафедрі фінансів і кредиту нараховувалося 15 аспірантів. У
академвідпустці перебувають 7 аспірантів. Над докторськими дисертаціями працюють
доц. Черкасова С.В. та доц. Чуй І.Р.
У даний період на кафедрі економіки підприємства навчаються 10 аспірантів, у т.ч. 4
чол. – в академічній відпустці. У 2010 році в аспірантуру поступили 4 чол., у т.ч. на заочну
форму – 4 чол. Аспіранти кафедри активно працюють над дисертаційними
дослідженнями, а також приймають активну участь у науково-дослідній роботі кафедри,
зокрема, публікують та планують роботу над монографіями (так, за участю аспірантів
кафедри, у 2010 році розроблено 2 науково-дослідні теми, які отримали підтвердження
державного реєстратора, 3 науково-дослідні теми – у плані видання. Окрім того,
планується участь аспірантів у 2-х колективних монографіях, 8 монографіях у
співавторстві з науковими керівниками).
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Рис. 2.1б Динаміка кількості аспірантів у розрізі кафедр Інституту економіки та фінансів
за 2004-2010 роки
2.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій.
Важливу роль для подальшого розвитку наукової діяльності в ІЕФ та підвищення
ефективності роботи аспірантури/докторантури
відіграло відкриття у ЛКА двох
спеціалізованих вчених рад: по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
і кандидата наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (торгівля та послуги).
Аналізуючи 2004-2010 роки, варто зазначити, що у 2010 році спостерігається
найвищі результати: захищено три докторські та 18 кандидатських дисертацій (рис. 2.2а).
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Рис. 2.2а Динаміка захисту кандидатських та докторських дисертацій викладачами кафедр
Інституту економіки та фінансів за 2004-2010 роки
22 червня 2010 року захистив докторську дисертацію Васильців Т.Г. на тему
"Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємства в Україні", який
у 1999 році закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю
“Маркетинг”. У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за темою ”Державне регулювання ринку підакцизних споживчих
товарів”. Коло наукових інтересів охоплює проблеми бізнес-планування, державного
регулювання торговельної діяльності, розвиток підприємництва.
При кафедрі економічної теорії захистили докторські дисертації: Свінцов О.М.
“Трансформація освітнього комплексу економіки в умовах ринкових перетворень:
проблеми соціально-економічної ефективності” (захищена в Донецькому національному
університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 26 січня 2010 р.);
Мойсеєнко І.П. ”Управління інтелектуальним потенціалом суб’єктів господарювання
в національній економіці” (захищена в Львівському національному університеті імені
Івана Франка 2 червня 2010 р.).
Динаміка захисту докторських дисертацій викладачами ІЕФ у розрізі кафедр за 20042010 рр. наведена на рис.2.2.б. Викликає стурбованість відсутність за досліджуваний
період захисту докторських дисертацій на кафедрах фінансів і кредиту, бухгалтерського
обліку та аудиту. Проте, варто відзначити кафедру економічної теорії, завдяки якій ІЕФ
досягнув своєрідного рекорду щодо кількості захищених докторських дисертацій (п’ять
робіт за 2004-2010 роки).
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Рис. 2.2.б Динаміка захисту докторських дисертацій викладачами кафедр ІЕФ
в розрізі кафедр за 2004-2010 роки
Динаміка захисту кандидатських дисертацій викладачами ІЕФ в розрізі кафедр за
2004-2010 рр. наведена на рис. 2.2.в
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Рис. 2.2.в Динаміка захисту кандидатських дисертацій викладачами кафедр ІЕФ у розрізі
кафедр за 2004-2010 роки
Аналізуючи інформацію щодо захисту дисертацій аспірантів, здобувачів кафедри
бухгалтерського обліку за період 2004-2010 рр., можна відзначити позитивну тенденцію у
даному напрямі. У 2010 р. вчене звання кандидата економічних наук отримали двоє
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викладачів кафедри. Зокрема, на Вченій раді Державної академії статистики, обліку та
аудиту Держкомстату України 13.03.10 р. захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук Чабанюк Одарка Михайлівна на тему „Облік і
контроль витрат та калькулювання собівартості послуг у санаторно-курортних установах”
та Бабин Ірина Михайлівна на тему „Облік та контроль витрат і доходів платних послуг
підприємств споживчої кооперації” на Вченій раді Київського національного торгівельноекономічного університету.
На кафедрі фінансів і кредиту у 2010 році було захищено 3 кандидатські дисертації:
ас. Сороківська М.В. на тему “Управління фінансовими ризиками страхових компаній” за
спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; ст. викл. Мединська Т.В. на тему “Податкове
стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” за спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і
кредит» ; асп. Кушнірчук Ю.М. на тему “Оподаткування економічних ресурсів в системі
забезпечення економічної безпеки держави” за спец. 21.04.01 – економічна безпека
держави.
16 квітня 2010 року захистили дисертацію 2 асистенти кафедри економіки
підприємства: Ільчук О.О. на тему: „Стратегічне управління економічним потенціалом
торговельного підприємства”, яка у 2006 р. закінчила Львівську комерційну академію за
спеціальністю “Економіка підприємства”. Наукові інтереси: економіка сфери послуг,
економічний аналіз, економічна діагностика підприємства, стратегія управління
підприємством; Дуляба Н.І. - „Економічний механізм функціонування торговельного
підприємства”, яка у 2001 р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю
“Економіка підприємства”. Наукові інтереси: господарський механізм розвитку
підприємства, оцінка інвестиційних проектів, інноваційний розвиток економіки. Працює
на кафедрі з 2005 року.
На Вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України у 2010 році
захистила кандидатську дисертацію викладач кафедри банківської справи Музичка О.М.
на тему “Оцінка та управління ресурсним потенціалом банку”. У грудні 2010 року
відбудеться захист кандидатської дисертації ст. викладача кафедри Чікіти І.Б.
У 2010 році на кафедрі аудиту захистили дисертацію ст. викл. Труфіна Жанна
Степанівна на тему: „Облік і контроль формування фінансових результатів операційної
діяльності підприємств: теорія, методика, організація” спец.08.00.09 - Бухгалтерський
облік, аналіз та аудит, науковий керівник доц. Гринів Б.В. та ст. викл. Підлипна Радміла
Петрівна на тему: „Аналіз стратегій діяльності торговельних підприємств” спец.08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, науковий керівник доц. Редченко К.І.
На кафедрі економічної теорії у 2010 році було захищено 6 кандидатських
дисертацій:
Вахновська Н.А. Організаційно-економічний механізм регулювання та управління
фінансовими ресурсами акціонерних товариств у регіоні (захищена в Ужгородському
національному університеті 23 березня 2010 р.);
Скірка Н.Я. Державне регулювання структурних зрушень в інвестиційній діяльності
економіки України (захищена в Львівському національному університеті імені Івана
Франка 21 квітня 2010 р.);
Паласевич М.Б. Регулювання банківською інвестиційною діяльністю в Україні
(захищена в Інституті регіональних досліджень НАН України 27 квітня 2010 р.);
Полівчак В.С. Розвиток комерційного бізнесу торговельних товариств (захищена в
Львівській комерційній академії 13 травня 2010 р.);
Гадзало А.Я. Формування та використання людського капіталу в аграрній сфері
регіону України (захищена в Білоцерковному національному аграрному університеті
8 липня 2010 р.);
Іщук Л.І. Формування і використання фінансових ресурсів вищих навчальних
закладів (захищена в Львівській фінансовій академії 23 листопада 2010 р.).
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У найближчі два роки перспективу захисту мають дисертації аспірантів
(докторантів, пошукувачів)
кафедри аудиту:
- доц. Редченко К.І. на тему: „Методологічні проблеми аудиту на стратегічному рівні
управління підприємствами” (наук. конс. проф. Рудницький В.С.) (докт. дисерт.);
- ас. Косів Я.Л. на тему: „Облік і контроль розрахунків з діловими партнерами”
(наук. керівник проф. Рудницький В.С.);
- Лозовицька Д.С. на тему: „Облік і контроль витрат операційної діяльності
підприємств з продажу та сервісу автомобілів” (наук. кер. проф. Рудницький В.С.);
- Кобелюх Т.І. на тему: „Управлінський облік товарних операцій на підприємствах з
реалізації фармацевтичних товарів „ (наук. кер. доц. Вишинська І.П.);
- Грицак О.С. на тему: „Облік і аналіз формування зобов’язань торговельних
підприємств”, (наук. керівник доц. Гринів Б.В.). Дисертація обговорена на кафедрі і
рекомендована до розгляду на спільному науковому семінарі двох кафедр;
кафедри банківської справи:
- ас. Вареник В.А на тему „Управління капіталоутворенням в банківській системі
України” (наук. керівник д.е.н., проф. Вовчак О.Д. 2001 р.)
кафедри фінансів і кредиту:
- ас. Андрейків Т.Я. на тему: “Діяльність банків на ринку цінних паперів” (наук.
керівник д.е.н., проф. Загорський В.С., 2011);
- ас. Сокульський В.М. на тему: “Організація інтернет розрахунків та управління
ними в електронній торгівлі” (наук. керівник проф. Апопій В.В. 2011 р.);
- ст. викл. Коновал С.Е. на тему: “Макроекономічний аналіз фінансової системи
України” (2011 р.);
- асп. Кашпрук Ю.А. на тему: “Ефективність діяльності торговельних підприємств та
шляхи її підвищення” (наук. керівник к.е.н., проф. Біла О.Г.);
- ас. Асаулюк С.Л. на тему: “Ефективність господарської діяльності та регіональні
особливості” (наук. керівник проф. Футало Т.В. 2011 р.);
кафедри економіки підприємства:
- ас. Хомицький А.І. на тему: “Ринковий механізм регулювання розвитку
підприємств оптової торгівлі” (наук. керівник проф. Міценко Н.Г.);
- Боднарюк В.А. на тему: “Економічний механізм управління прибутком
торговельного підприємства” (наук. керівник проф. Міценко Н.Г.);
- Кісь Г.Р. на тему: “Господарський механізм забезпечення ефективного
функціонування торговельного підприємства” (наук. керівник проф. Блонська В.І.);
- Бойкевича О.Р. на тему: “Стратегія зміцнення економічної безпеки торговельного
підприємства” (наук. керівник д.е.н., доц. Васильців Т.Г.).
кафедри бухгалтерського обліку:
- Кузьмінська К.І. на тему: „Управлінський облік витрат і калькулювання
собівартості продукції гірничо-збагачувальних підприємств” (наук. керівник доц.
Бачинський В.І.);
- Шумило Р.Р. на тему: „Облік і контроль малоцінних і швидкозношуваних активів”
(наук. керівник доц. Куцик П.О.);
- Хаймьонова Н. на тему: (наук. керівник доц. Головацька С.І.).
кафедри економічної теорії
а) кандидатські:
- Река Г.В. на тему :“Інтелектуальний капітал України в умовах ринкової
трансформації економіки” (наук. керівник);
- Бутов А.М. на тему :“Організація інноваційної діяльності регіону” (наук. керівник);
- Осінська О.Б. на тему :“Державне регулювання соціально-економічного розвитку в
трансформаційній економіці України” (наук. керівник);
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-

Іжевський В.В. на тему: “Інноваційний розвиток роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства у ринковій економіці” (наук. керівник);
- Скіб’як А.Ю. на тему: “ Ефективність функціонування виробничих систем в умовах
ринкової транзиції” (наук. керівник);
- Шевчик І.Р. на етму: “Соціальний капітал як підвалина консолідації українського
підприємництва у міжвоєнній Польщі” (наук. керівник);
- Сабадош Л.Ю. на тему: “Реформування системи оподаткування підприємницької
діяльності в трансформаційній економіці” (наук. керівник);
- Савчин О.Я. на тему: “Державне регулювання процесами становлення та розвитку
ринку земельних ресурсів
в трансформаційній економіці України” (наук.
керівник);
- Орлова О.М. на тему: “Управління інвестиційною діяльністю для забезпечення
активізації розвитку регіону” (наук. керівник);
- Варгас В.М. на тему: “Державне регулювання інфляційних процесів в
трансформаційній економіці України” (наук. керівник).
б) докторські:
- доц Вербова О.С. на тему: „Національно-господарський рух на західноукраїнських
землях впродовж 1848-1948 років” (наук. керівник Горкіна Л.П.);
- доц. Носов О.Ю. на тему: “Державне регулювання грошової системи в
трансформаційній економіці України” 15 жовтня 2010 р. (наук. керівник проф.
Башнянин Г.І.);
- доцент Сухий О.О. на тему: „Теоретико-методичні засади формування людського
капіталу задля сталого економічного зростання” (наук. керівник проф. Башнянин
Г.І.);
- доцент Шевчик Б.М. Тема докторської дисертації – „Інституціональнотрадиціоналістський напрям розвитку економічної системології” (наук. керівник
проф. Башнянин Г.І.).
2.3. Керівництво дисертаційними роботами
Сьогодні дуже гостро постає питання якості наукової роботи, відповідальності
науковців й наукових керівників, опонентів, експертів із оцінення наукових робіт, членів
спеціалізованих вчених рад за якість такої роботи. Це закономірно, тому що у той час,
коли від рівня наукових досягнень значною мірою залежить рівень розвитку країни,
неякісні наукові розробки можуть на роки затримувати цей розвиток, знижуючи
конкурентоспроможність країни. Підготовка до наукової діяльності згідно із Законом
України “Про вищу освіту” починається під час навчання студентів у вищому
навчальному закладі і продовжується впродовж навчання в аспірантурі. Однак, треба
визначити суперечність, яка сьогодні наявна. З одного боку, є необхідність підвищувати
якість наукових робіт та відповідальність тих, хто їх виконує (головний виконавець та
його науковий керівник). З іншого, виявляється теоретична невизначеність сутності,
особливостей роботи наукового керівника, неузгодженість цілей наукового керівництва,
незнання того, яким чином можна навчити молодих спеціалістів проводити якісні та
ґрунтовні дослідження в сфері науки. Варто зазначити, що сутність керівництва науковою
роботою полягає в тому, що це індивідуальна форма науково-педагогічної діяльності,
спрямована безпосередньо на формування у аспірантів практичних умінь та навичок
виконання наукового дослідження. Таке бачення наукового керівництва науковцями
кафедр ІЕФ дає змогу виділити його мету: формування у аспірантів умінь та навичок
проектування, підготовки, здійснення, оформлення та презентації результатів наукового
дослідження.
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Доцентам кафедр ІЕФ, які працюють з аспірантами, притаманний здебільшого
ліберальний стиль керівництва.
Загалом ефективність керівництва дисертаційними роботами провідних науковців
кафедр ІЕФ проаналізована у табл. 2.2.
Таблиця 2.2.
Ефективність керівництва дисертаційними роботами на кафедрах ІЕФ у 2010 р.
Кількість аспірантів
Захищено
Керівник
Рік
враховано у
у т.ч. працівників
загалом
загалом
навантаженні
академії
проф. Вовчак О.Д.
2010
6
6
проф. Копилюк О.І.
2010
2
2
2
2
к.е.н., доц. Міндрова З.М.
2010
1
1
проф. Рудницький В.С.
2010
2
2
1
доц. Гринів Б.В.
2010
1
1
1
доц. Редченко К.І.
2010
1
1
1
доц. Воронко Р.М.
2010
2
2
доц. Вишинська І.П.
2010
1
1
доц. Бачинський В.І.
2010
2
2
доц. Головацька С.І.
2010
1
1
доц. Куцик П.О.
2010
2
2
доц. Медвідь Л.Г.
2010
3
3
проф. Озеран В.О.
2010
1
1
проф. Футало Т.В
2010
2
2
проф. Біла О.Г.
2010
1
1
доц. Мицак О.В.
2010
1
1
доц. Черкасова С.В.
2010
1
1
доц. Оліярник В.В.
2010
1
1
проф. Фаріон І.Д.
2010
2
1
проф. Загорський В.С.
2010
1
проф. Аніловська Г.Я.
2010
1
проф. Міценко Н.Г.
2010
2
1
1
1
проф. Блонська В.І.
2010
2
д.е.н., доц. Васильців Т.Г.
2010
1
1
доц. Іляш О.І.
2010
2
2
доц. Гринкевич С.С.
2010
1
1
доц. Качмарик Я.Д.
2010
1
1
доц. Дуда С.Т.
2010
1
1
1
1
доц. Райтер Р.І.
2010
1
У звітному році дисертаційними роботами аспірантів при кафедрах ІЕФ керували 29
викладачів (доцентів та професорів кафедр), з них 3 осіб – викладачі інших вузів. Навколо
них сформувалася група молодих науковців, працюють наукові семінари.
2.4. Робота з аспірантами
Кафедри ІЕФ проводять активну роботу серед аспірантів і молодих вчених, зокрема:
- готують і представляють Вченій Раді, ректорату і структурним підрозділам
академії пропозиції по розвитку й удосконаленню наукової і творчої діяльності аспірантів
і молодого вчених;
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- організовують і проводять щорічні наукові конференції аспірантів і молодих
вчених;
- проводять конкурси на одержання заохочувальних заходів для стимулювання
наукових досліджень аспірантами;
- організовують аспірантів і молодих вчених до участі в наукових конференціях;
- сприяють розвитку міжвузівського співробітництва аспірантів і молодих вчених –
культурним, науковим і освітнім обмінам і т.п.;
- усебічно сприяють поширенню серед аспірантів і молодих вчених інформації щодо
проблем молодої науки в інших вузах, наукових організаціях і установах України і з цією
метою здійснює видання збірників матеріалів;
- залучають і використовують засоби, надані ЛКА, спонсорами й окремими
випускниками для підтримки аспірантів.
Викладачі та аспіранти кафедри економіки підприємства прийняли участь в роботі
міжкафедральних (спільно з кафедрами інформаційних систем у менеджменті,
комерційної діяльності та підприємництва, маркетингу) наукових семінарів:
“Економічний механізм функціонування торговельного підприємства” (12 січня 2010 р.);
“Стратегічне управління економічним потенціалом торговельного підприємства” (16
квітня 2010 р.). При кафедрі економіки підприємства функціонує методичний семінар
„Інновації в навчальному процесі” (у звітному році проведено 1 засідання: „Використання
інтерактивної дошки ТВ 77 ЕСОN”) та методичний семінар „Проблеми впровадження
кредитно-модульної системи” (у звітному році проведено 4 засідання: „Оцінювання
виробничої практики студентів спец. „Економіка підприємства” в умовах кредитномодульної системи”, „Оцінювання педагогічної практики студентів спец. „Економіка
підприємства” в умовах кредитно-модульної системи”, „Розробка методичного
забезпечення підготовки дипломних робіт”, „Розробка розділу „Охорона праці” в
дипломних роботах”.
На кафедрі аудиту робота з аспірантами проводиться у відповідності з їхніми
індивідуальними планами, які складаються на кожен курс навчання. Щорічно результати
роботи аспірантів двічі заслуховуються на засіданнях кафедри з метою поточної і
підсумкової атестації. Запроваджено практику заслуховування результатів досліджень
аспірантів на науково-методичних семінарах кафедри.
Впродовж 2010 року на кафедрі бухгалтерського обліку були проведені методичні
семінари на тему:
- “Удосконалення процесу підготовки, попереднього контролю і захисту
дипломних робіт студентами спеціальності „Облік і аудит” та затвердження рекомендацій
щодо внесення змін до Методичних рекомендацій з виконання дипломних робіт”
(проводили доц. Бачинський В.І., проф. Озеран В.О., доц. Куцик П.О.; вересень 2010р.);
- “Порядок формування екзаменаційних білетів для Державної атестації бакалаврів
денної, вечірньої та заочної форм навчання в умовах кредитно-модульної системи
організації навчального процесу” (проводили доц. Медвідь Л.Г., доц. Головацька С.І., доц.
Коваль Л.І.; жовтень 2010 р.);
- “Обмін досвідом з питань покращення використання в навчальному процесі
практичних матеріалів кооперативних організацій і підприємств” (проводили проф.
Озеран В.О., доц. Бачинський В.І.; жовтень 2010 р..);
-„Удосконалення методики підготовки дистанційних курсів з дисциплін, що читаються студентам спеціальності „Облік і аудит у середовищі веб-центру ЛКА” (проводили доц. Медвідь Л.Г., доц. Головацька С.І., доц. Панченкова Ю.В.; листопад 2010 р).
Впродовж 2010 року на кафедрі бухгалтерського обліку були проведені такі
наукові семінари:
- “Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія і
практика”(провів доц. Бачинський В.І.; вересень 2010 р..);
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-. на тему “Організація і методика управлінського обліку в умовах корпоративного
управління в будівництві” (провів ас. Рудницький Т.В.; жовтень 2010 р.);
- “Облік власного капіталу споживчого товариства та ефективності його
використання” (провів доц. Бачинський В.І., ас. Плеша В.І.; листопад 2010 р.).
У 2010 році на базі кафедри фінансів і кредиту проведено 4 міжкафедральні наукові
семінари із обговорення кандидатських дисертацій та рекомендації їх за захисту (ст. викл.
Мединської Т.В., асп. Чікіти І.Б., асп. Кушнірчук Ю.М. та Созанського Л.Й.).
На засіданнях кафедри заслухані 8 звітів аспірантів, з яких усі переведені на
наступний рік навчання.
Щорічно на засіданнях кафедри банківської справи та економічної теорії
заслуховуються звіти аспірантів та рекомендації їхніх наукових керівників. Крім того,
кафедра активно залучає аспірантів та пошукувачів до науково-дослідної роботи, зокрема,
до участі у науково-методичному семінарі кафедри, у звітній конференції працівників
академії тощо.
Активізації роботи аспірантів сприяло впровадження аспірантських читань та
регулярне заслуховування результатів досліджень аспірантів на науково-методичних
семінарах кафедр. У 2010 році в аспірантських читаннях взяли участь 8 аспірантів кафедр
ІЕФ: Лозовицька Дарія (наук. кер. проф. Рудницький В.С.,); Кобилюх Тетяна (наук. кер.
доц. Вишинська І.П.); Шумило Роксолана (наук. кер. доц. Куцик П.О.); Кузьмінська
Катерина (наук. кер. доц. Бачинський В.І.); Cозанський Любомир (наук. кер. доц.
Оліярник В.В.); Ковальчук Олександр (наук. кер. доц. Щедра О.В.); Колісник М.Б (наук.
кер. доц.. Шевчик Б.); Бойкевич О.Р. (наук. кер: д.е.н., доц. Васильців Т.Г.).
Підвищенню ефективності роботи аспірантури сприятиме:
1. Відновлення роботи спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 08.00.09
„Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”
2. Проведення спеціальних семінарів і майстер-класів провідних професорів академії
з аспірантами перших курсів із питань організації та методики роботи над
дисертацією. Особливу увагу при цьому необхідно приділити використанню ПК та
інформаційних технологій у наукових дослідженнях.
3. Продовження практики проведення аспірантських читань.
4. Вдосконалення роботи з відбору кандидатів для вступу до аспірантури і
докторантури найбільш здібних молодих науковців.
РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ
3.1. Загальна характеристика
(Інформаційним джерелом слугує файл 6zk-Druk-ЕП-10
“Інформація про публікації вчених кафедри”)
За підсумками 2010 року викладачами кафедр ІЕФ опубліковано 188 наукових праць
(рис.3.1), що на 41% менше в порівнянні з показником 2009 року. За досліджуваний 20052010 роки це значення досягнуло мінімального рівня.
У середньому на кожного працівника припадає 3,1 друкованих праць, що дещо вище
показника 2004 р. ─ 2,8 д.п., але значно нижче показника 2009 р. ─ 3,9 д.п. (рис.3.1а).
Проведений аналіз дозволив сформулювати неоднозначні висновки. З одного боку,
спостерігається тенденція до різкого зменшення інтенсивності публікацій на одного
працівника. З іншого боку, можна констатувати покращення якості та результативності
роботи щодо видання підручників та посібників, публікацій у зарубіжних виданнях.
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Рис. 3.1 Загальна кількість публікацій вчених кафедр ІЕФ за 2004-2010 роки
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Рис. 3.1а Інтенсивність публікацій вчених кафедр ІЕФ
(на одного штатного працівника) за 2004-2010 рр.
Відчутне збільшення виданих посібників свідчить про те, ще вчені ІЕФ більше часу
приділяють навчально-методичній роботі. У 2010 році видано 25 посібників, в тому числі:
9 – викладачами кафедри фінансів і кредиту, 5 – викладачами кафедри економіки
підприємства, 3 – викладачами банківської справи і по 4 – викладачами кафедр
бухгалтерського обліку та аудиту (рис.3.1а-f). ).
У підготовці навчальних посібників найбільш активними були викладачі кафедр:
аудиту - проф. Рудницький В. С., доц. Гринів Б.В., доц. Воронко Р.М., ст. викл. Крохта
Р.В.; бухгалтерського обліку - доц. Куцик П.О., доц. Бачинський В.І., доц. Медвідь Л.Г.,
Попітіч Т.В., доц. Коваль Л.І., доц. Корягін М.В, ст. викл. Макарук Ф.Ф.; економіки
підприємства – доц. Гринкевич С.С., доц. Іляш О.І., проф. Міценко Н.Г., доц. Дуда С.Т.,
доц. Городня Т.А., доц. Масленніков О.Ю; фінансів і кредиту - проф. Біла О.Г., доц.
Власюк Н.І., доц. Черкасова С.В., Чуй І.Р., ст. викл. Галик Л.М., ст. викл. Дрівко М.М., ст.
викл. Мединська Т.В.; банківської справи – проф. Копилюк О. І.; фізичного виховання доц. Блащак І.М.
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Рис. 3.2а-f Публікації вчених ІЕФ в розрізі окремих категорій (монографії, розділи у
монографіях, підручники, посібники, статті в загальноукраїнських журналах, статті в
зарубіжних журналах, інші зарубіжні публікації) за 2004-2010 роки
Окрім того, у звітному періоді було опубліковано 9 праць у загальноукраїнських
журналах та 12 праць у зарубіжних виданнях. Найбільш активними у цій ділянці
наукової роботи є викладачі кафедр: банківської справи - проф. Вовчак О.Д.; фінансів і
кредиту – проф. Футало Т.В., к.е.н., ст. викл. Мединська Т.В.; економіки підприємства проф. Блонська В.І., доц. Гринкевич С.С., доц. Іляш О.І., к.е.н., ст. викл. Лупак Р. Л.;
бухгалтерського обліку - доц. Головацька С.І., доц. Медвідь Л.Г., доц. Корягін М.В., к.е.н.,
ас. Полянська О.А, к.е.н., доц. Чабанюк О.М.; економічної теорії - доц. Вербова О.С.
Велику частку в рейтингових публікаціях займає монографічна література.
Науковцями Інституту за підсумками року було видано 6 монографій та взяли участь в
опублікуванні 1 розділу колективної монографії.
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(на одного працівника) за 2004-2010 роки
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Рис. 3.3а. Кількість виданими вчених кафедр ІЕФ монографій за 2004-2010 роки
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Рис. 3.3b. Публікації вчених кафедр ІЕФ в колективних монографіях (розділів)
за 2004-2010 роки
1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
2004

2005

Банківська справа

2006
Аудит

2007

Бухгалтерський облік

2008
Фінанси і кредит

2009

2010

Економіка підприємства

Рис. 3.3с. Кількість виданих викладачами кафедр ІЕФ підручників за 2004-2010 роки
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Рис. 3.3d. Кількість виданих викладачами кафедр ІЕФ посібників за 2004-2010 роки
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Рис. 3.3e. Кількість публікацій вчених кафедр ІЕФ в загальноукраїнських журналах
за 2004-2010 роки
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Рис. 3.3f. Кількість публікацій вчених кафедр ІЕФ в зарубіжних журналах
за 2004-2010 роки
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Рис. 3.3g. Кількість публікацій вчених кафедр ІЕФ в зарубіжних виданнях за
2004-2010 роки
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Рис. 3.4. Питома вага кафедр у загальній кількості публікацій
за 2004-2010 роки
3.2. Монографічні дослідження
У 2010 році науковцями ІЕФ опубліковано 6 монографій та 1 розділ монографії
(табл.3.1).
Таблиця 3.1
Опубліковані монографії вчених ІЕФ у 2010 році
Автор
Рік
Назва
Бібліографічні дані
Вовчак О.Д.
2010
Інвестування регіональної
Монографія // Л.: ЛКА. –
Андрушків І.П.
економіки та його ефективність в
2010. – 192 с.
Україні
Копилюк О. І.
2010
Управління ресурсним
Монографія // Львів:
Музичка О .М.
потенціалом банків в умовах
Видавництво "Ліга-Прес"
фінансової нестабільності
Куцик П.О.,
2010 Результати фінансово-економічної
Монографія // Львів:
Башнянин Г.І.,
діяльності природних монополій:
Видавництво Львівської
Яремко І.Й.,
проблеми економічної оцінки та
комерційної академії,
Галазюк Н.М
державного регулювання
2010. - с. 190
Футало Т.В.,
2010
Управління діяльністю
Монографія // -Львів: ВКарбовник Л.П.
муніципальних природних
во Львівської комерційної
монополій в Україні
академії, 2010.-248 с. –
15,5 д.а.
Футало Т.В.,
2010
Підрозділ. Ринкова система
Монографія за заг.ред.
Черкасова С.В.,
України: стан та перспективи
Макарюка О.В., Данька
Макарюк О.В.,
розвитку (Сучасний стан та
Ю.І. -Харків: Вид-во
Данько Ю.І.
проблеми інституційного розвитку Едена, 2010. - С. 117-169.
національного фінансового ринку)
3,25 д.а.
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Качмарик Я.Д.,
Куцик П.О.,
Лупак Р.Л.

2010

Економічний механізм
забезпечення
конкурентоспроможності
торговельного підприємства

Перепьолкіна О.О.

2010

Монетарна політика в системі
факторів економічного зростання
в Україні. Монографія.

Башнянин Г.І.,
Корягін М.В.,
Лапчук М.В.,
Носов О.Ю.,
Турянський Ю.І.

2010

Грошово-кредитне регулювання у
змішаних і транзитивних
економіках: методи, інструменти
та ефективність

Монографія //
Перемишляни: КП
„Перемишлянська
районна друкарня, 2010. 241 с.
Монографія // Львів :
Видавництво Львівської
комерційної академії,
2010. – 220 с.
Монографія // Львів:
Видавництво ЛКА, 2010.
- 206 с.

3.3.Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях
Кафедри Інституту постійно вдосконалюють роботу з приводу підвищення рівня та
якості публікацій, а також активізують участь у зарубіжних конференціях, збільшують
кількість публікацій у зарубіжних та вітчизняних збірниках, серед яких: Журнал
Української асоціації економістів “Економічний розвиток”, Науковий виробничопрактичний журнал “Регіональна бізнес-економіка та управління”, Науково-аналітичний
щоквартальний збірник “Стратегічні пріоритети”, Науково-практичний журнал
“Стратегічна панорама”, Міжнародний науковий журнал “Економіка та держава”,
Міжнародний науковий журнал “Європейська економіка”, Науковий журнал
“Економічний часопис – ХХІ”, Науково-теоретичний журнал ХЕУ “Наука й економіка”,
журнал “Бухгалтерський облік і аудит”, Науковий журнал “Світ фінансів”, Науковопрактичний журнал “Інвестиції: практика та досвід”, Вісник НБУ.
3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях
З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та
застосуванням на практиці результатів, одержаних викладачами у ході вивчення проблем
вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху, на кафедрах ІЕФ ведеться наступна
робота:
- ефективне використання наукового потенціалу науковців кафедр для організації
наукових досліджень проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху;
- підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання у
навчальному процесі результатів наукових досліджень на кооперативну тематику,
широкого залучення студентів до їх виконання, формування наукової школи з проблем
кооперації;
- участь вчених у вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій до
національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та міжвузівських
науково-технічних програм;
- експертна оцінка дисертаційних робіт, рецензування монографій, статей, які мають
кооперативну проблематику;
- розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень розвитку
кооперативного руху;
- виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті
національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-практичною інформацією,
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технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення виставокярмарків, які мають кооперативну тематику;
- проведення науково-методичних, науково-практичних конференцій, семінарів,
тренінгів, виставок, презентацій, засідань круглих столів на кооперативну тематику;
- залучення до науково-практичної кооперативної діяльності талановитої
студентської молоді до участі в університетських, Всеукраїнських та Міжнародних
студентських олімпіадах, конкурсах, виставках;
- співпраця зі всіма зацікавленими у поширенні кооперативних знань і досвіду
особами та організаціями (кооперативними організаціями, дорадчими службами, спілками
та асоціаціями фермерів, землевласників та землекористувачів, підприємців тощо).
Виконуючи завдання Укоопспілки кафедра аудиту активно працює над науковою
проблематикою з питань податкового планування у системі споживчої кооперації
України. Ст. викладачем Крохтою Р.В. були проведені науково-практичні семінари з
керівними працівниками та спеціалістами економічних служб підприємств та організацій
6 облспоживспілок України, а також зроблена доповідь з цих проблем на Всеукраїнському
семінарі для працівників Укоопспілки (м. Алушта, 28-29 вересня 2010 р.) і в Укоопспілці
(м. Київ, 21.12.2010 р.). Дані про проведені заходи наведено у табл. 3.1а.
Таблиця 3.1а
Науково-практичні семінари, проведені кафедрою аудиту для керівних працівників і
спеціалістів системи Укоопспілки у 2010 р.
Дата проведення
Тема науково-практичного семінару
Де проведено Кількість
слухачів
24-25.03.2010 р. Оскарження рішень контролюючих органів Закарпатська
54
та способи уникнення їх стягнення
ОСС
29-30.03.2010 р. Оскарження рішень контролюючих органів Вінницька ОСС 84
та способи уникнення їх стягнення
14-15.04.2010 р. Оскарження рішень контролюючих органів Рівненська ОСС 80
та способи уникнення їх стягнення
26-27.04.2010 р. Оскарження рішень контролюючих органів Чернівецька
84
та способи уникнення їх стягнення
ОСС
28-29.04.2010 р. Оскарження рішень контролюючих органів Тернопільська 86
та способи уникнення їх стягнення
ОСС
12-13.05.2010 р. Оскарження рішень контролюючих органів Волинська ОСС 59
та способи уникнення їх стягнення
19-20.05.2010 р. Оскарження рішень контролюючих органів Львівська ОСС 76
та способи уникнення їх стягнення
28-29.09.2010 р. Вимоги і дотримання податкового,
Укоопспілка,
504
валютного та іншого законодавства України Всеукраїнський
з платежів до бюджету та державних
семінар
цільових фондів
керівних
працівників
Укоопспілки,
м. Алушта
21.12.2010 р.
Семінар керівного складу облспоживспілок Укоопспілка,
200
України. м. Київ „Вимоги податкового
м. Київ
законодавства відповідно до Податкового
кодексу України”
Для керівних працівників і спеціалістів споживчої кооперації передбачено видати
серію брошур на податкову тематику. Інформація про першу публікацію з цієї тематики
наведена у табл. 3.2. Дослідження кафедри для споживчої кооперації на податкову
тематику мають значну перспективу у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України.
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Професор кафедри бухгалтерського обліку Озеран В.О. 29-30 вересня 2010 року
прийняв участь у роботі семінару для керівного складу системи споживчої кооперації
України з питань планування, бухгалтерського обліку і контролю, на якому виступив з
лекцією на тему: “Стан бухгалтерського обліку в споживчій кооперації України та
напрями його розвитку” (для учасників семінару було надруковано та розповсюджено
текст лекції).
Окрім цього, колектив авторів кафедри (проф. Озеран В.О., доц. Куцик П.О., ас.
Попітіч Т.В., ас. Плеша В.І.) працюють над затвердженням і розробкою науководослідних тем: “Методика та організація бухгалтерського обліку в споживчій кооперації
за книжково-журнальною формою” з наступним виданням “Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку в підприємствах і організаціях споживчої кооперації за книжковожурнальною формою”; проводиться затвердження і розробка науково-дослідних тем:
“Облік і контроль у торгово-закупівельній діяльності системи споживчої кооперації”,
“Облік і контроль діяльності на ринках споживчої кооперації” та “Облік і контроль
діяльності у закладах ресторанного господарства” (проф. Озеран В.О., доц. Куцик, П.О.,
доц. Корягін М.В., ст. викл. Макарук Ф.Ф., асп. Марценюк Р.А., асп. Черній М.Я.).
У 2010 році кафедрою бухгалтерського обліку підготовлено до видання нову
редакцію Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств та організацій споживчій кооперації України.
26.10.2010 року проф. Озеран В.О. та ас. Попітіч Т.В. прийнято активну участь у
підготовці таких нормативних документів до засідання методологічно-консультативної
Ради Укоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю:
- “Положення про порядок обліку руху товарів і готівки в об’єктах роздрібної торгівлі і
ресторанного господарства споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств
(об'єднань), інших суб’єктів господарювання споживчої кооперації України”;
- “Положення про особливості інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків у споживчих товариствах, споживспілках, їх підприємствах
(об’єднаннях), інших суб’єктах господарювання Центральної спілки споживчих
товариств України (Укоопспілки)”.
У 2010 році видано навчальний посібник з грифом МОН України: В. Озеран, П.
Куцик, А. Волошин, Н. Трушина та ін. “Бухгалтерський облік на ринках споживчої
кооперації” та опубліковано 18 статей та тез, що стосуються кооперативної тематики.
На кафедрі банківської справи дослідженням кооперативної тематики займається
проф. Копилюк О.І. кафедрі економіки підприємства – доц. Міценко Н.Г., доц. Заярна
Н.М.. Кафедрою економіки підприємства за 2004-2010 рр. було опубліковано 20 статей,
зокрема 2 статті - у 2010 році.
Загальна кількість опублікованих матеріалів у 2010 році з кооперативної тематики на
кафедрі фінансів і кредиту – 4, з них: 2 навчальні посібники та 2 наукові статті.
Таблиця 3.2
Опубліковані дослідження кооперативної тематики викладачів кафедр
Інституту економіки та фінансів у 2010 році
Автор
Рік
Назва
Бібліографічні дані
ст. вик.
2010 Вимоги і дотримання
К.: Укоопспілка. – 67с. (3,5 д.а.)
Крохта Р.В.
податкового, валютного та
іншого законодавства України
з платежів до бюджету та
державних цільових фондів.
проф. Футало Т.В 2010 Споживча кооперація України: // Збірник наукових доповідей.
формування
ЛКА.-2010.-С. 277-286. 0,6 д.а.
конкурентоспроможної системи
26

проф. Біла О.Г.

2010 Підвищення фінансової
стійкості кооперативних
підприємств

проф. Біла О.Г., 2010 Фінанси підприємств і
ст. викл.
організацій споживчої
Галик Л.М.,
кооперації
ст. викл.
Дрівко М.М.,
доц.
Сторонянська І.З.,
доц.
Юсипович О.І.
проф. Біла О.Г., 2010 Фінанси підприємств і
ст. викл.
організацій споживчої
Галик Л.М.,
кооперації
ст. викл.
Дрівко М.М.,
доц.
Сторонянська І.З.,
доц.
Юсипович О.І.
проф.
2010 Підвищення ефективності
Міценко Н.Г.
функціонування заготівельновиробничої сфери споживчої
кооперації

// Споживча кооперація
України: історичний досвід,
сучасний розвиток, стратегічні
орієнтири. Київ. Всеукраїнська
науково-практична конференція
(12.10.2010). - Київ,
Укоопспілка, 2010. - С. 270-276.
0,7 д.а.
Навчальний посібник. -Львів:
В-во ЛКА, 2010. - 222 с. 13,88
д.а.

Навчальний посібник. -Львів:
В-во ЛКА, 2010. - 188 с. 11,75
д.а.

//Споживча кооперація
України: історичний досвід,
сучасний розвиток, стратегічні
орієнтири: Зб. наук. допов.
Всеукр. наук.-практ. конф.- К.:
УКС, 2010. - с.191-198.
доц. Заярна Н.М. 2010 Проблеми та напрями розвитку //Економіка і управління:
роздрібної торгівлі споживчої погляд молоді: Матеріали І
кооперації України
Всеукраїнської науково-практ.
конференції. – Донецьк:
ДонНУЕТ, 2010. – Т. 2. – с. 9-11
проф.
2010 Характерні особливості
// Соціум. Наука. Культура.
Башнянин Г.І.
традиційних та
Матеріали шостої
посттрадиційних підходів до
всеукраїнської науководослідження кооперативних
практичної інтернетсистем
конференції, 26-28 січня 2010
р. Ч. 1. К.: ІНП, 2010. – С. 7-9.
(0,15 д.а.)
проф.
2010 Традиційні підходи до аналізу // Materialy v mezinarodni vereckoБашнянин Г.І.
кооперативних систем
prakticka konferencia «Moderni
vymozenostivedy 2010, 27 ledna – 05
unora 2010 roky. Bil 6
Ekonomickevedy. - Praha: Publishing
House «Education and Saienc» s.r.o.,
2010. – P. 57-59. (0,15 д.а.)
27

доц.
Вербова О.С.

2010 Український кооператизм як
Регіональна економіка. - Вип.
ідейна підвалина
2. - Львів, 2010. - С. 36 – 43 (0,4
західноукраїнської кооперації у д.а.)
міжвоєнний період

3.5. Наукові конференції
(Інформаційним джерелом слугує файл 5zk-conf-ЕП-10 “Участь в конференціях”)
У 2010 році викладачі кафедри фінансів і кредиту взяли участь у 8 наукових та
науково-практичних конференціях (табл. 3.3). У щорічній науковій конференції ЛКА
“Проблеми становлення внутрішнього ринку України” взяли участь 17 викладачів та
аспірантів кафедри.
Троє викладачів взяли участь у зарубіжних конференціях, зокрема, у м. Варшаві
(доц. Черкасова), м. Пермь (проф. Футало Т.В.), м. Перемишль (ас. Сокульський В.М.).
Окрім цього, викладачі брали участь у конференціях у містах Києві, Сімферополі,
Дніпропетровську.
Проф. Футало Т.В. виступила із доповіддю “Споживча кооперація України:
формування конкурентоспроможної системи” на конференції “Споживча кооперація
України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири”, що проводилася в
Укоопспілці 12 жовтня 2010 року.
Проф. Футало Т.В. виступила з доповіддю “Опыт использования информационно коммуникационных технологий при организации учебного процесса в Болонской
системе” на науково-методичній конференціх сучасних освітніх технологій, що
проводиласґ в Російському державному торгово-економічному університеті (м. Пермь).
Викладачі кафедри бухгалтерського обліку впродовж 2010 року взяли участь у 15
міжнародних наукових конференціях, зокрема, 4 з них проходили за межами України
(Польща, Болгарія, Прага) та 2 інтернет-конференціях. Конференції, які проходили в
межах України, охоплюють Луцьк, Житомир, Київ, Тернопіль, Ужгород, Полтаву. У
висвітленні основних результатів проведених досліджень взяли участь 13 викладачів
кафедри, з них: 10 доцентів, кандидатів економічних наук, 1 старший викладач, 2
асистенти кафедри. Кандидатами економічних наук, доцентами висвітлено 26 доповідей.
В розрахунку на одного к.е.н., доцента кафедри бухгалтерського обліку зроблено 2
доповіді. Старшими викладачами кафедри результати наукових досліджень доповідалися
лише 1 раз. Асистентами кафедри підготовлено 20 доповідей, відповідно в розрахунку на
1 асистента – 7 доповідей.
У розрахунку на 1 викладача кафедри зроблено дві доповіді.
На особливу увагу заслуговують доповіді таких науковців кафедри бухгалтерського
обліку:
Доц. Куцика П.О. ”Аудит основних засобів: методологічний аспект” висвітлено на
конференції “Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах
глобалізаційних процесів у світовій економіці” у м. Ужгороді, а також “Напрями
реформування і гармонізації бухгалтерського обліку згідно міжнародних стандартів”
висвітлено на конференції “Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового,
контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством” у м. Луцьку та
“Прогнозний аналіз у системі контролінгу” висвітлено на конференції “Облік як
інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі”
у м. Тернополі;
Доц. Медвідь Л.Г. “Управлінська звітність комерційного банку: форми та зміст”
висвітлено на конференції “Динаміка сучасної науки” у м. Софія;
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Доц. Корягіна М.В. “Еволюція теоретичних поглядів на принципи побудови
фіскальної системи” висвітлено на конференції “Перспективні наукові розробки” у м.
Прага;
Доц. Полянської О.А. “Особливості використання та доцільність поєднання систем
таргет-костингу, АВС-калькулювання та директ-костингу на торгівельних підприємствах”
висвітлено на конференції “Новини наукової думки” у м. Прага;
Доц. Чабанюк О.М. “Курортний бізнес в Україні та аспекти його розвитку”
висвітлено на конференції “Наука і інновації” у м. Перемишль;
Ас. Попітіч Т.В. “Реформування бухгалтерського обліку в Україні:адаптація до
світових моделей” висвітлено на конференції “Стан і перспективи розвитку обліковоінформаційної системи в Україні” у м. Тернопіль.
Узагальнена інформація про участь викладачів кафедри бухгалтерського обліку в
конференціях подана у табл. 3.3.
Кафедра економіки підприємства проводить та бере активну участь у проведенні
наукових та науково-практичних конференцій, семінарів; проводить конкурси
студентських наукових робіт, Всеукраїнську студентську олімпіаду тощо. У 2010 році
більшість викладачів кафедри взяли участь у 27 конференціях, у т.ч. - у 3 Міжнародних
конференціях за кордоном, 6 Всеукраїнських конференціях та семінарах та 19
Міжнародних конференціях.
У звітному році викладачі і аспіранти кафедри аудиту також брали участь у
наукових конференціях як і в академії, так і за її межами (табл. 3.3). Найбільш активними
учасниками загальноукраїнських наукових конференцій є: проф. Рудницький В.С., доц.
Воронко Р.М., доц. Редченко К.І., доц. Лозовицький С.П., к.е.н., ст. викл. Бунда О.М.
Разом з тим, викладачам кафедри аудиту необхідно активніше брати участь у зарубіжних
конференціях.
Таблиця 3.3.
Участь викладачів кафедр ІЕФ в наукових конференціях
Кількість виступів
Додаткова інформація
Кафедра
Рік
З
У
Інша
Фінансів і кредиту 2010
4
4
Бухгалтерського
2010
6
20
обліку
Аудиту
2010
_
11
7
У науковій конференції ЛКА
брали участь 16 викладачів і
аспірантів кафедри
Економіки
2010
3
6
19
У науковій конференції ЛКА
підприємства
брали участь усі викладачі і
аспіранти кафедри
Банківської справи 2010
2
1
проф. Вовчак О.Д.
1
проф. Копилюк О.І.
1
доц. Міндрова З.М.
1
ст. викл. Чікіта І.Б.
1
доц. Шморгай М.Б.
1
к.е.н., ст. викл. Музичка О.М.
1
ас. Вареник В.А.
1
к.е.н, ас. Костак З.Р.
1
к.е.н, ас. Польова І.М.
1
1
ас. Наконечна Н.В.
Фізичного
2010
6
виховання
Примітка: З  закордонна, У  загальноукраїнська, І  інша.
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Впродовж 2010 року 10 викладачів кафедри банківської справи взяли участь у
наукових конференціях. Більшість із них обмежились лише участю у внутрішній науковій
конференції (ЛКА), в той час як проф. Вовчак О.Д. та ас. Наконечна Н.В. брали участь
також в міжнародних конференціях та наукових семінарах.
Варто зазначити, що кафедрою банківською справи у 2007 та 2009 роках
проводились наукові конференції, які мали міжнародний характер.
3.6. Участь вчених Академії в експертизі наукового доробку
(Інформаційним джерелом слугує файл 7zk-rec-ЕП-10 “Рецензії та відгуки,
опонування дисертацій”).
Не менш важливим моментом у роботі кафедр ІЕФ є визнання наукового потенціалу
вітчизняними підприємствами. Ідеться про виконання наукових експертиз, підготовку
пропозицій аспірантами, висновків на програми тощо.
Впродовж 2010 року на замовлення вітчизняних підприємств науковцями та
аспірантами кафедри економіки підприємства передано, а практичними органами
прийнято для впровадження понад 10 наукових розробок та результатів експресдосліджень із актуальних питань вдосконалення ефективності функціонування та
розвитку підприємств.
Заслуговує на увагу і участь викладачів кафедри економіки підприємства в зовнішній
експертизі наукового доробку (табл. 3.4). Так, у 2010 році викладачами кафедри
підготовлено 8 відгуків на автореферати дисертацій у провідних навчальних закладах
України, серед яких: Харківський державний університет харчування та торгівлі,
Полтавський університет споживчої кооперації, Київський національний торговельноекономічний університет, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського,
Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет
ім. І. Франка, Донецький національний університет, Тернопільський національний
економічний університет, Сумський національний аграрний університет, Інститут
міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Здійснено
3 опонування дисертацій у Львівській комерційній академії, Львівському національному
університеті ім. І. Франка, Інституті регіональних досліджень.
Впродовж року викладачами кафедри подано рецензію на навчальний посібник
„Економіка торговельного підприємства”, розроблений авторським колективом КНТЕУ.
Викладачі кафедри брали участь у роботі спеціалізованих рад по захисту
кандидатських дисертацій в ЛКА (проф. Блонська В.І., проф. Міценко Н.Г.).
У 2010 році викладачами кафедри фінансів і кредиту підготовлено 12 рецензій та
відгуків у тому числі: 8 відгуків на кандидатські дисертації та 4 рецензії на наукові
посібники. Переважна більшість рецензій на наукові посібники написані викладачами
Львівської фінансової академії.
У складі спеціалізованої вченої ради ЛКА перебуває проф. д.е.н. Футало Т.В.
Провідні викладачі кафедри банківської справи беруть активну участь у
рецензуванні наукових досліджень, зокрема, опонуванні дисертацій, рецензуванні
авторефератів.
Впродовж 2010 року науковцями кафедри бухгалтерського обліку було надано 35
відгуків на автореферати дисертацій, що надходили з різних ВУЗів України;
рецензувалися дисертаційні роботи (6), які виконувалися на кафедрі бухгалтерського
обліку та аудиту; проводилось опонування дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук у Спеціалізованій вченій раді Житомирського державного
технологічного університету. Загальна інформація про участь викладачів кафедри в
експертизі наукового доробку представлена у таблиці 3.4.
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Таблиця 3.4
Участь викладачів кафедр ІЕФ в зовнішній експертизі наукового доробку у 2010 р.
Види діяльності
Кафедра
Рік
Опонування дисертацій
Відгуки
Рецензії
П
ЛКА
Інші
Економіки
2010
8
1
1
2
підприємства
Фінансів і
2010
8
4
кредиту
Банківської
2010
2
2
справи
Бухгалтерського 2010
35
6
1
обліку
Аудиту
2010
9
6
2
За підсумками 2010 року викладачами кафедри аудиту було надано 9 відгуків на
автореферати дисертацій, 6 рецензій на підручники і навчальні посібники. Проф.
Рудницький В.С. виступав офіційним опонентом на захисті докторської дисертації
Петренка С.М. у державній академії статистики, обліку і аудиту (м. Київ). Доц. Бойко Р.В.
у виступав офіційним опонентом по захисту дисертації Шаровської Т.С. «Організаційнометодичні засади внутрішнього контролю реальних інвестицій» на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук в Одеському державному економічному
університеті.
Завідувач кафедри проф. Рудницький В.С. є членом спеціалізованої вченої ради із
захисту докторських дисертацій у Тернопільському національному економічному
університеті і кандидатських дисертацій у Львівському університеті внутрішніх справ.
3.7. Перспективні питання
Трансформаційні процеси у науці України диктують необхідність значно покращити
якість та оперативність монографічних досліджень. На сьогодні, на кафедрах ІЕФ постає
питання щодо інтенсивної та комплексної праці над підготовкою монографій, які б
враховували сучасні вимоги відображення економічної інформації, та були корисними при
вирішенні практичних завдань різних рівнів управління. Реалізовуючи поставлену мету,
окремими викладачами кафедри завершено, а іншими - готуються до друку монографії,
інформація про які представлена у таблиці 3.5.
Таблиця 3.5
Перспективи монографічних досліджень вчених кафедр ІЕФ у 2011 – 2014 рр.
Орієнтовний
Автор
Назва
рік завершення
К.е.н., проф.
2011
Економічний механізм розвитку торговельного
Міценко Н.Г.,
підприємства
к.е.н., ст. викл.
Дуляба Н.І.
Доц. Дуда С.Т.,
2011
Стратегічне управління економічним потенціалом
к.е.н., ст. викл.
торговельного підприємства
Ільчук О.О.
Д.е.н, доц.
2011
Стратегія та механізми забезпечення економічної
Васильців Т.Г.
безпеки підприємства
Проф.
2011
Господарський механізм забезпечення ефективного
Блонська В.І.,
функціонування торговельного підприємства
ас. Кісь Г.Р.
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Доц. Іляш О.І

2012

Доц.
2012
Гринкевич С.С.
К.е.н, проф.
2012
Міценко Н.Г.,
ас. Хомицький А.І.
Доц. Дуда С.Т.,
2013
ас. Цвик Д.П.
Колективна
2014
монографія за
редакцією к.е.н.,
проф. Міценко Н.Г.
Колективна
2014
монографія за
редакцією д.е.н,
доц. Васильців Т.Г.
к.е.н., доц.
січень, 2011 р.
Полянська О.А.,
доц.
Бачинський І.В.,
доц. Куцик П.О.
доц. Куцик П.О., травень, 2011 р.
доц.
Чабанюк О.М.
доц.
Бачинський В.І.,
доц. Бабин І.М.
ас. Вареник В.А.
ас. Бабійчук Т.П.
асп. Онишко О.С.
проф.
Вовчак О.Д.
к.е.н., ас.
Костак З.Р.
Викладачі
кафедри
банківської
справи
Колективна
монографія за
редакцією проф.
Рудницького В.С.
доц.
Воронко Р.М.
доц.
Лозовицький С.П.

Соціальна безпека регіону: теорія та методологія
дослідження
Трудовий потенціал регіону: формування, розвиток
та збереження
Ринковий
механізм
регулювання
розвитку
підприємств оптової торгівлі
Асортиментна політика як елемент стратегічного
управління розвитком торговельного підприємства
Управління
ефективним
функціонуванням
торговельних підприємств в конкурентному
середовищі
Управління
підприємства

динамічною

життєздатністю

Управлінський облік операційної діяльності
підприємств гуртової торгівлі (завершено та
підготовлено до друку у ЛКА)

Облік і контроль витрат та калькулювання
собівартості послуг у санаторно – курортних
установах (завершено та підготовлено до друку у
ЛКА)
лютий, 2011 р. Облік та контроль витрат та доходів платних
послуг (завершено та підготовлено до друку у
ЛКА)
2012
Управління капіталоутворенням в банківській
системі України
2013
Стимулювання банківської інвестиційної діяльності
в Україні
2016
Інноваційно-інвестиційна діяльність торговельних
підприємств
2012
Інноваційне забезпечення розвитку економіки
регіону
2011

Механізми та інструменти активізації банківської
інвестиційної діяльності: теорія і практика

2014

Облік , аналіз і аудит у системі контролю
діяльності суб’єктів господарювання.

2013

Організація і методика внутрішньогосподарського
контролю функціонування кооперативних систем
Методологія та організація економічного контролю

2015

32

доц.
Крамченко Р.А.
к.е.н., ст. викл.
Мединська Т.В.

2015

ас.
Андрейків Т.Я.
доц. Райтер Р.І.

2015

проф.
Башнянин Г.І.
проф.
Башнянин Г.І.

2011

2011

2012

Форми і методи державного регулювання розвитку
сфери послуг
Розділи у колективній монографії:
1. Стан і проблеми податкового стимулювання
інвестиційної діяльності в Україні та його вплив на
конкурентоспроможність регіону
2. Забезпечення сприятливого податкового клімату
як основної передумови активізації інвестиційних
процесів у регіоні
Діяльність банків на ринку цінних паперів: теорія і
практика
Варіативність техніки виконання вправ
спортсменами складно координованих видів спорту
від конституції будови тіла
Економічні системи. Том 2.Видавництво ЛКА

2011

Економічні системи: проблеми метрологічного
аналізу ефективності функціонування.
Видавництво ЛКА
проф.
2011
Метрологічні економічні системи: вступ в загальну
Башнянин Г.І.
теорію і методологію формування економічних
параметрів (на англ. мові). Видавництво ЛКА
Прийнято до друку у видавництві „Знання” підручник з грифом МОН „Організація і
методика аудиту”, підготовлений до друку проф. Усачем Б.Ф., доц. Душко З.О.
4. Робота Студентського наукового товариства
4.1. Найголовніші досягнення
Кафедри ІЕФ проводить роботу щодо залучення студентської молоді до наукової
діяльності, яку спрямовано на: виявлення здібних і творчо мислячих студентів, залучення
їх до різних форм наукової діяльності; формування загальної наукової культури,
дослідницьких умінь і навичок студентів; популяризацію науково-дослідної роботи;
координацію студентської наукової роботи. При випускових кафедрах ІЕФ функціонують
5 студентських наукових гуртків. У 2010 році вибороли перемогу 7 студентів спец.
„Економіка підприємства” та „Облік і аудит” у Всеукраїнському конкурсі дипломних
робіт студентів вищих навчальних закладів освіти; 1студентка спец. ”Фінанси і кредит” –
у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт; 2 студентів спец. „Економіка підприємства” в IV Всеукраїнському молодіжному конкурсі „Новітній інтелект України”; 2 студенти
спец. „Облік і аудит” та „Фінанси і кредит” у другому турі Всеукраїнських олімпіад;
команда СНТ „Фінанси” – 1 місце у Всеукраїнській студентській бізнес-грі „Case champ”
серед 230 команд усієї України.
При кафедрі економіки підприємства функціонує студентський науковий гурток.
впродовж 2010 р. у науково-дослідній роботі при кафедрі брали участь 60 студентів,
відбулося 7 розширених засідань наукового гуртка.
Варто відзначити активну участь студентів спеціальності у різноманітних наукових
конкурсах, які проходили на місцевому, обласному та всеукраїнському рівнях. Так, у
березні 2010 року 29 студентів ІІІ-V курсів напряму підготовки “Економіка підприємства”
взяли участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Економіка
підприємства” в ЛКА. Переможцями визначено наступних учасників:
1 місце – Клепцова Ю. Б. – JRH vfuscnhV курс; 2 місце – Онишкевич М. Ю. – ІV
курс; 3 місце – Дмитрах О. Р. – ІV курс.
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За підсумками проведеної олімпіади у 2010 р. Львівська комерційна академія
рекомендувала для участі у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за
напрямом підготовки „Економіка підприємства” студентів-переможців І етапу олімпіади у
вищому навчальному закладі. Студенти спеціальності „Економіка підприємства” ОКР
“магістр “ Клепцова Ю. та ІУ курсу Дмитрах О. взяли активну участь у студентській
науковій конференції в Харківському національному економічному університеті.
Кафедрою щорічно проводиться внутрішньо вузівський конкурс дипломних робіт зі
спеціальності „Економіка підприємства”. У Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт
студентів вищих навчальних закладів освіти з економіки підприємства (листопад 2010,
ДонНУЕТ) взяли участь і вибороли перемогу
1. Мазярко І.С. – Диплом І ступеня за виконану магістерську роботу на тему
“Стратегія управління прибутком” (науковий керівник: к.е.н., проф. Міценко Н.Г.);
2. Клепцова Ю.Б. – Грамота за перемогу у номінації “За високу оригінальність
власної економічної постановки задачі та її вирішення за допомогою ПЕОМ” (науковий
керівник: доц. Дуда С.Т.);
3. Шинкаренко К.В. – Диплом ІІІ ступеня за виконану магістерську роботу на тему
“Створення прогресивної системи мотивації як складова стратегії розвитку трудового
потенціалу підприємства” (науковий керівник: доц. Іляш О.І.);
4. Добуш І.М. – Грамота за перемогу у номінації “За найкраще висвітлення
актуальних проблем розвитку галузі” (науковий керівник: к.е.н., проф. Блонська В.І.);
5. Іванішак Т.В. – Диплом ІІ ступеня за виконану дипломну роботу на тему:
“Продуктивність та ефективність праці на підприємствах” (науковий керівник: д.е.н.,
проф. Хоронжий А.І.);
6. Корякіна Н.І. Диплом І ступеня за виконану дипломну роботу на тему: “Трудовий
потенціал підприємства: оцінка та шляхи підвищення ефективності використання”
(науковий керівник: к.е.н., проф. Блонська В.І.).
Студенти підготували конкурсні роботи та прийняли участь у IV Всеукраїнському
молодіжному конкурсі „Новітній інтелект України”, організованому Міжнародним
благодійним фондом „УКРАЇНА 3000”. За напрямом „Прикладне дослідження з
гуманітарної тематики” Львівського регіонального відбіркового етапу. Народжено
Дипломом ІІ ступеня Клепцову Юлію магістранту 631 гр. спец. „Економіка підприємства”
та Лілію Стасюк – фіналістку 4 Всеукраїнського молодіжного конкурсу “Новітній
інтелект України”.
У грудні 2010 р. проведено І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з „Економіки підприємства та управління виробництвом” в ЛКА. Конкурсна комісія
кафедри економіки підприємства визнала кращими 2 студентські наукові роботи та
рекомендувала їх для участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт:
1. Наумова О.К. “Діагностика техніко-технологічної бази в системі управління
підприємством” (наук. кер.: доц. Городня Т.А.);
2. – Костак Х. „Стратегія управління економічним потенціалом торговельного
підприємства” (наук. кер.: к.е.н., ст. викл. Ільчук О.О. ).
З напрямку „Маркетинг, управління персоналом і економіка праці” до участі у 2
етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт рекомендована 1робота:
1. Капериз М.І. “Управління мотивацією та оплатою праці на підприємствах і
організаціях споживчої кооперації України” (доц. Іляш О.І.);
На ІV Всеукраїнський молодіжний конкурс “Новітній інтелект України»
підготовлені 2 наукові роботи:
1. к.е.н., ст. викл. Лупаком Р.Л. “Якою має бути система освіти в Україні»;
2. Проців І. Р. “Як подолати негативний вплив міграційних процесів на формування
вітчизняного інтелектуального трудового потенціалу” (наук. кер. доц.. Гринкевич С.С.).
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При кафедрі банківської справи працює студентський науковий гурток
„Інтелектбанк”, яким керує доц. Міндрова З.М. та студентський науковий семінар,
роботою якого керують викладачі окремих курсів.
Кафедрою банківської справи 20 лютого 2010 року проведено І тур Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спец. „Банківська справа” серед студентів IV-V курсів з
дисципліни „Банківська справа” та 25 березня 2010 р. — серед студентів 3-5 курсів спец.
6.050105, 7.050105, 8.050105 з дисципліни “Страхування”.
За результатами І туру зі спеціальності „Банківська справа” переможцями стали: І
місце Лахтюк Мирослава – 13.62 гр.; ІІ місце Козлович Дмитро – 13.43 гр.; ІІІ місце
Домбрович Вікторія – 13.62 гр.
Переможці І туру олімпіади у 2010 р. Лахтюк М., Козлович Д. взяли участь у ІІ турі у
Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи НБУ. За
результатами ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади студенти нагороджені
грамотами за активну участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з
«Банківської справи».
За результатами І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
„Банківської справи”, який проходив 16 грудня 2010 року в ЛКА, визнано кращими 3
студентські наукові роботи (Войтіховської Софії, Пошивак Роксолани, Ревич Марії) та
рекомендовано їх для участі в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт в Харківському інституті банківської справи.
Студенти спеціальності "Облік і аудит" приймали участь у першому та другому
турах всеукраїнської олімпіади зі своєї спеціальності. У першому турі прийняли участь 56
студентів. До участі у другому турі були рекомендовані два студенти, які показали
найкращі результати за підсумками першого туру.
За результатами другого туру олімпіади, який був проведений у Запоріжжі,
студентка 4 курсу Куценко Наталя отримало відзнаки за найкращий розв’язок завдань із
фінансового обліку.
Студенти спеціальності "Облік і аудит" також приймали активну участь у
всеукраїнському конкурсі дипломних робіт, на якому дипломна робота студентки
магістратури Шумило Роксолани під керівництвом доц. Куцика П.О. зайняла друге місце.
22 квітня 2010 у Львівській комерційний академії відбулась V науково-практична
конференція студентів, аспірантів та молодих вчених на тему “Бухгалтерський облік,
аналіз і контроль в системі управління підприємства”, в якій взяли участь студенти під
керівництвом проф. Рудницького В.С., доц. Герасименко Т.О., доц. Воронка Р.М., доц.
Вишинської І.П., доц. Лозовицького С.П., доц. Клайтан Т.В., доц. Гриніва Б.В., доц.
Воронко О.С., доц. Бойка Р.В., к.е.н., ст. викл. Бунди О.М., ас. Мельника Т.М.
18 березня 2010 року проводився перший етап Всеукраїнської студентської
олімпіади за спеціальністю “Облік і аудит” у ЛКА, в якій прийняли участь студенти 3-5
курсів ІЕФ спеціальності “Облік і аудит”. Призерами 1 етапу стали студенти 413 гр.
Куценко Н. та 513 гр. Марценюк Р., які взяли участь у другому етапі Всеукраїнської
студентської науково-практичної олімпіади, яка проводилась у травні 2010р. у м. Харкові.
Студентки 4 курсу спеціальності „Фінансів і кредит” Сабодашко І.М. та Орловська
Т.Й. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади кооперативних вузів і
отримали дипломи (керівник – проф. Біла О.Г.).
Студент ОКР „магістр” Аверчук Р.В. зайняв 2-ге місце Всеукраїнської студентської
олімпіади з іноземних мов, та 8-ме місце з Всеукраїнської студентської олімпіади з
„Фінансів”.
Команда СНТ „Фінанси” посіла 1-ше місце у Всеукраїнській студентській бізнесгрі „Case champ” серед 230 команд усієї України.
Студентка магістратури Сич Ю.І. стала переможцем Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за напрямом “Економіка підприємства і управління
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виробництвом”, проведеного Житомирським державним технологічним університетом,
квітень 2010 р., м. Житомир (керівник – проф. Футало Т.В.) та отримала диплом ІІІ
ступеня.
Студент 2 курсу – Крамченко О.Р. взяв участь у Х міжнародній конференції
студентських наукових кіл (проведеній у Вищій школі економії і права ім. Е. Ліпінського,
м. Кільце, Польща), отримав диплом.
4.2. Основні заходи
Студенти спеціальності „Економіка підприємства” денної та заочної форм
навчання взяли участь у науково-практичних студентських конференціях в Львівському
національному університеті ім. І. Франка, Міжрегіональній академії управління
персоналом, Тернопільському державному технічному університеті ім. І. Пулюя,
Донецькому національному університеті економіки та торгівлі, Севастопольському
національному технічному університеті, Криворізькому технічному університеті,
Львівському державному аграрному університеті, Львівському національному
лісотехнічному
університеті, Дніпропетровському національному університеті,
Львівському державному університеті внутрішніх справ, Львівській державній фінансовій
академії, Маріупольському державному гуманітарному університеті, Полтавському
університеті економіки і торгівлі, Рівненському коледжі економіки і праваЛуцькому
національному технічному університеті, Національному університеті Державної
податкової служби України.
У ІІ Всеукраїнській науково-теоретичній дистанційній конференції «Інтелект.
Особистість. Економіка» (січень 2010 р., ДонНУЕТ) взяла участь магістрантка Легін Т. за
темою “Інноваційні підходи оцінки фінансового потенціалу підприємства” (наук. кер. доц.
Городня Т. А.).
У березні 2010 р. пройшла Сьома науково-практична конференція студентів вищих
навчальних закладів Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність
діяльності підприємства”, де брали участь студентка 433 групи Постна І. (наук. кер. доц.
Дуда С.Т.) з темою „Проблеми оплати праці та напрями її вдосконалення у підприємствах
споживчої кооперації України” та магістрантка Савуляк С. з темою „Методичні підходи
до оптимізації виробничої програми Сколівського хлібокомбінату” (наук. кер. доц.
Масленніков О.Ю.); магістрантка Мандрик О. з темою „Пріоритети та засоби зміцнення
економічної безпеки малого і середнього підприємництва” (наук. кер. к.е.н., доц.
Васильців Т.Г.).
У Х Всеукраїнській науково-практичній конференцій аспірантів і студентів (березень
2010 р, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи
Національного банку України) взяли участь магістрантка Клепцова Ю. “Коротко- і
довгострокові наслідки "бульбашки" на ринку нерухомості” (наук. кер. доц. Дуда С. Т.),
студент Вешко А. “Дестабілізуючий вплив кредитної експансії в економіці України”
(наук. кер. доц. Дуда С.Т.).
У рамках святкування Дня економіста кафедрою економіки підприємства 19 квітня
2010 р. організовано засідання круглого столу "Забезпечення конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств в умовах економічних наслідків світової фінансової кризи".
У Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за напрямом "Економіка та
управління виробництвом" (лютий 2010 р., м. Житомир) взяли участь студенти Кулай С. з
темою “Діагностика стану господарської діяльності підприємства” (наук. кер. к.е.н., проф.
Міценко Н.Г.), Мазярко І. з темою “Вдосконалення аналізу фінансового стану
підприємства” (наук. кер. к.е.н., проф. Міценко Н.Г.).
У Науковій конференції "Стратегії зростання конкурентоспроможності в умовах
глобалізації" (лютий 2010 р., Львівський національний університет ім. Івана Франка,)
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прийняв участь магістрант Дутко О. з доповіддю “Теоретичні аспекти управління
ризиковими подіями на підприємстві” (наук. кер. к.е.н., проф. Блонська В.І.).
У березні 2010 р. в Першій всеукраїнській науковій студентській конференцій
(ДонНУЕТ) взяли участь наступні студенти з доповідями: Вандич А. „Шляхи
удосконалення управління товаропостачанням торговельних підприємств” (наук. кер.
к.е.н., проф. Міценко Н.Г.); Гриновецька І. „Розробка програми підвищення ефективності
діяльності підприємства” (наук. кер. к.е.н., проф. Міценко Н.Г.); Письмак Т. „Ресурсний
потенціал як основа розвитку підприємства ресторанного господарства” (наук. кер. к.е.н.,
проф. Міценко Н.Г.); Маковський П. „Роль цінової та асортиментної політики у
забезпеченні стратегічного розвитку торговельного підприємства” (наук. кер. к.е.н., проф.
Міценко Н.Г.); Спінатій І. „Передумови розвитку заготівельної діяльності споживчої
кооперації” (наук. кер. к.е.н., проф. Міценко Н.Г.); Бенца Б. “Проблеми та напрями
розвитку роздрібної торгівлі споживчої кооперації України” (наук. кер. доц. Заярна Н.М.);
Ящишин Г. “Макроекономічні умови формування сприятливого конкурентного
середовища у сфері торгівлі” (наук. кер. доц. Заярна Н.М.).
У квітні 2010 р. у ІІ міжвузівській науковій конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених "Ефективність ринкової економіки в умовах євроінтеграції" (ЛІ МАУП)
прийняли участь студенти: Вітвіцький В. “Ефективність збутової діяльності виробничого
підприємства” (наук. кер. к.е.н., проф. Міценко Н.Г.); Базаволюк Н. “Удосконалення
управління витратами підприємства ресторанного господарства” (наук. кер. к.е.н., проф.
Міценко Н.Г.); Крищук О. “Вплив гнучкості виробничого потенціалу на результати
діяльності підприємства” (наук. кер. к.е.н., проф. Міценко Н.Г.); Паламарчук А.
“Проблеми оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства”
(наук. кер. к.е.н., проф. Міценко Н.Г.); Ковальчук Г. „Джерела формування обігового
капіталу підприємства (наук. кер. доц. Маринич І.А.); Коропчук Л. „Проблеми розвитку
лізингу в Україні” (наук. кер. доц. Маринич І.А.); Куркевич І. „Стратегія управління
доходами підприємства в сучасних умовах” (наук. кер. доц. Маринич І.А.); Кричок З.
„Особливості стратегії ціноутворення на підприємстві” (наук. кер. доц. Маринич І.А.);
Четверня Л. „Проблеми формування прибутку торговельного підприємства” (наук. кер.
доц. Маринич І.А.).
У І міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих
вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки" (березень 2010 р.,
Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля) взяли участь студенти: Возняк
М. „Вплив заборгованості по виплаті заробітної плати на трудову мотивацію”; Михалевич
Н. „Вплив факторів зовнішнього середовища на формування стратегічного потенціалу
підприємства” під керівництвом доц. Гринкевич С.С.
У червні 2010 р. у Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих
вчених “Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування економіки України”
(Міжрегіональна академія управління персоналом, Львівський інститут) прийняли участь
студенти: Гумен А. “Конкурентоспроможність економічної системи України в умовах
ринкових перетворень” (наук. кер. к.е.н., ст. викл. Лупак Р.Л.); Костак Х. “Зміцнення
інтелектуального потенціалу країни як передумова забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки” (наук. кер. к.е.н., ст.викл. Ільчук О.О.); Ковалець І. “Механізм
управління основним капіталом підприємств” (наук. кер. доц. Городня Т.А.); Товкач І.
“Модель механізму забезпечення економічної безпеки господарських процесів” (наук. кер.
доц. Городня Т.А.); Кавійчик Ю. “Процес управління кризовими явищами на
підприємстві” (наук. кер. доц. Городня Т.А.).
Члени гуртка „Інтелектбанк”, який функціонує при кафедрі банківської справи є
активними учасниками студентських наукових конференцій і дописувачами у збірники
наукових видань Львівської комерційної академії. Члени наукового гуртка є постійними
учасниками студентських наукових конференцій. Зокрема, вони вже кілька років поспіль
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берутьь активну участь у підготовці та організації студентської наукової конференції
спільно зі студентами кафедри банківської справи Львівського банківського інституту
Університету банківської справи НБУ.
Так, в листопаді 2010 року 24 студенти спеціальності “Банківська справа” взяли
участь у IV Міжвузівська студентська науково-практична конференція “Теорія та
практика розвитку банківської справи”.
9 березня 2010 року члени гуртка “Інтелект банк” взяли участь у І Міжвузівській
науково-практичній студентській конференції “Процес інтеграції України у світовий
фінансово-економічний простір”; 25-26 березня 2010 року у Х Всеукраїнській науковій
конференції аспірантів та студентів “Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових
систем”, співорганізаторами якої є Львівський національний університет імені Івана
Франка, Інститут економіки і менеджменту Національного університету “Львівська
політехніка” та Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету
ринкових відносин.
Студенти спеціальності „Фінанси і кредит” взяли участь у: студентській науковопрактичній конференції “Післякризовий розвиток України: ризики і загрози”(Сабодашко
І.М. і Орловська Т.І., наук. керівник – проф. Біла О.Г (квітень 2010 р., м. Львів ЛКА,.));
міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції “Світова економічна криза:
причини, наслідки, перспективи подолання” (Харук В., наук. керівник – доц. Чуй І.Р.
(травень 2010 р., м. Львів, ЛНУ ім. І.Франка )); VII науково-практичній конференції
студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки “Інноваційні процеси та їх вплив на
ефективність діяльності підприємства” березень 2010 р., м. Чернігів (Сабодашко І.М. і
Орловська Т.Й., наук. керівник – проф. Біла О.Г.; Борщ І.В., наук. керівник – доц.
Юсипович О.І.)
14 жовтня 2010 р. члени СНТ “Фінанси” (СНТФ) були учасниками виїзного науковопрактичного семінару, організованого компанією „Страховий брокер "Експерт"” на тему
"Проблеми становлення та розвитку фінансового посередництва в Україні". Захід
проводився з метою здобуття практичних навиків у сфері фінансового посередництва.
Учасникам було вручено сертифікати, що засвідчили участь студентів у семінарі.
(Відповідальні: викладачі кафедри – к.е.н., ст. викл. Мединська Т.В., ас. Черевко Х. і
члени СНТ – Антонюк А.Я., Борщ І.В.).
16 листопада 2010 СНТФ був проведений науково-практичний семінар на тему
"Основи особистої фінансової грамоти в Україні" за участю представників ТОВ "Іннет і
інновації". (Відповідальні: керівник наукового гуртка – к.е.н., ст. викл. Мединська Т.В. і
члени СНТ – Антонюк А.Я., Борщ І.В.)
Метою роботи студентського наукового гуртка кафедри аудиту є відбір із числа
студентів найбільш активних, ініціативних, грамотних, які мають схильність до творчих
наукових досліджень. У процесі роботи викладачі кафедри обирають теми цікавих
наукових доповідей, рефератів, складають плани досліджень. Залучається широке коло
студентів, які опрацьовують багато літературних джерел, практичного матеріалу.
Результати наукової роботи розглядаються на засіданнях студентських наукових гуртків
кафедр. За 2010 рік студентами під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено
42 доповіді. Найкращі роботи рекомендовані до друку у студентському віснику ЛКА.
У звітному 2010 році робота СНТ при кафедрі бухгалтерського обліку проводилась
у таких напрямах:
- 112 студентів виступили з доповідями на засіданнях студентського наукового
товариства;
- 18 студентів взяли участь у науково-практичних конференціях, організованих
вищими навчальними закладами України, у тому числі:
2 студенти - Луцький національний технічний університет;
10 студентів - Національний університет „Львівська політехніка”;
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3 студенти - Полтавський університет споживчої кооперації;
1 студент – Національний університет статистики;
1 студент – Ужгородський університет;
1 студент - Тернопільський національний економічний університет;
Тези доповідей студентів опубліковані у збірниках конференцій. 78 студентів 3-4
курсів напряму підготовки та студенти магістратури спеціальності „Облік і аудит”
виступили з доповідями на п’ятій Міжвузівській науково-практичній конференції
студентів та аспірантів „Обліково-аналітичні проблеми в системі управління
підприємством”. У роботі конференції взяли участь 122 учасники з Львівської
комерційної академії та інших ВНЗ, а саме: Львівського інституту банківської справи УБС
НБУ, Львівського Національного університету ім. І. Франка, Львівського Лісотехнічного
Університету, Житомирського державного технологічного університету, Національного
університету водного господарства і рибо користування, Національного університету
„Львівська
політехніка”,
Київського
національного
торговельно-економічного
університету. За підсумками конференції тези доповідей студентів опубліковані коштом
Львівської комерційної академії у збірнику матеріалів конференції.
4.3. Студентські публікації
Варто відзначити активну участь кращих студентів спеціальності „Економіка
підприємства” у публікаціях у Студентському віснику ЛКА. Так, у 2010 році
опубліковано 2 статті: Мазярко І. “Стратегія управління прибутком на торговельному
підприємстві” (наук. кер. к.е.н., проф. Міценко Н.Г.) та Шинкаренко К. “Необхідність
реформування механізму організації оплати праці на підприємстві” (наук. кер. доц. Іляш
О.І.)
Опублікована стаття Калинич І. „Вплив структури капіталу на оцінку вартості
бізнесу” у Науково-практичному інформаційному журналі “Науково-технічна інформація”
(наук. кер. доц. Гринкевич С.С.). Протягом звітного періоду опубліковано близько 35
статей та тез студентами та викладачами кафедри.
У 2010 році студенти спеціальності «Банківська справа» мають публікації у
наступних збірниках: “Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем” (3
тези); “Процес інтеграції України у світовий фінансово-економічний простір” (8 тез
доповідей); “Теорія та практика розвитку банківської справи” (24 тези).
За результатами роботи науково-практичної конференції серед студентів, аспірантів
та молодих вчених на тему „Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління
підприємством”, яка відбулась 22 квітня 2010 року було опубліковано у збірнику
Львівської комерційної академії 40 студентських наукових статей, підготовлених під
керівництвом викладачів кафедри аудиту. Активну участь у просуванні цієї роботи
прийняли викладачі кафедри: проф. Рудницький В.С., доц. Воронко Р.М., доц. Воронко
О.С., ст. викл. Бунда О.М., доц. Герасименко Т.О., доц. Лозовицький С.П., доц.
Вишинська І.П., доц. Гринів Б.В., доц. Бойко Р.В.
Три студенти магістратури спеціальності „Облік і аудит” опублікували наукові статті
у фахових виданнях, визнаних ВАК України за спеціальністю „Облік і аудит”.
Науковою роботою зі студентами займаються усі викладачі кафедри, адже в їх
планах роботи на навчальний рік передбачена підготовка студентів до участі у
конференціях різного рівня, а також публікування статей у виданнях різного рівня.
Викладачі кафедри разом із студентами беруть активну участь у обговоренні проблем, які
стоять перед обліком в умовах ринкових умов господарювання, діляться власним
практичним досвідом облікової та аудиторської роботи, що має не лише теоретичне, але й
практичне значення, особливо для студентів випускних курсів. При написанні наукових
доповідей широко використовуються практичні дані підприємств споживчої кооперації
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різних галузей діяльності, підприємств та організацій інших форм власності, комерційних
банків, бюджетних установ.
У 2010 р. студент спеціальності ,Фінанси і кредит” Харук В. опублікував статтю у
науковому Віснику ЛКА СНТ (Вип.2, 2010) на тему „Бюджетна безпека – складова
фінансової безпеки України”. Також опубліковано 3 студентські статті у Віснику
Чернігівського кооперативного коледжу:
1. Сабодашко І.М. „Вплив інновацій на ефективність діяльності підприємства” (на
прикладі ВАТ „Каховинська паперова фабрика”).
2. Орловська Т.Й. „Аналіз ефективності використання основних фондів як
передумова прийняття інвестиційних рішень”.
3. Борщ І.В. „Інноваційні процеси у забезпеченні ліцензованого обсягу набору у
кооперативні навчальні заклади”.
За результатами міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції
„Світова економічна криза: причини, наслідки, перспективи подолання”, яка відбулась у
травні 2010 р. (м. Львів ЛНУ ім. І.Франка) студентом Харуком В. опубліковано тези
доповіді.
4.4. Проблемні питання студентської наукової діяльності
За результатами студентської наукової роботи за останні роки можна зробити
наступні зауваження: не завжди науковою роботою охоплено більшість студентів;
викладачами не завжди проводиться робота щодо залучення студентів до наукових
досліджень; не усі теми наукової роботи носять актуальний характер; не усі наукові
роботи містять обґрунтування поставленої проблеми; не завжди під час дослідження
використовується практичний матеріал, тобто не проводиться дослідження конкретного
суб’єкта господарювання чи галузі; у наукових економічних дослідженнях недостатнім є
використання методів математичного моделювання, низька ефективність публікацій у
Студентському віснику ЛКА, тощо.
Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи:
- розробка нової, цікавої, сучасної тематики робіт;
- проведення роботи серед студентів щодо заохочення їх до наукових досліджень;
- організація випусків Вісників швидшими темпами.
Проте, основною проблемою у формуванні та розвитку системної організації
участі студентів у науковій роботі є:
- відсутність чіткої політики ЛКА щодо фінансування студентської наукової
роботи;
- відсутність укладених договорів та контрактів з іншими ВУЗами щодо співпраці
в Україні та за кордоном;
- недостатня мотивація науково-дослідної роботи студентів.
Для вирішення цього питання пропонуємо:
- затвердити бюджет фінансування студентської наукової роботи для кожної
кафедри, в якому передбачити фінансування витрат на участь у конференціях,
публікацію статей, організацію власних конференцій тощо;
- укласти більшу кількість угод щодо співпраці з іншими ВУЗами.
5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
5.1. Аналіз динаміки основних категорій працюючих
(Інформаційним джерелом слугує файл 1zk-staff-ЕП-10
“Інформація про штатних науково-педагогічних працівників”).
За результатами аналізу динаміки науково – педагогічного складу кафедр ІЕФ було
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встановлено наступні тенденції:
- за період 2004 – 2010 року у складі педагогічних кадрів відбулися суттєві
структурні зрушення. Зокрема, кількість кандидатів наук збільшилася з 55 до 70
чоловік. У 2004 році кандидати наук складали 45,1 % від кількості штатних
працівників ІЕФ, а у 2010 році їх питома вага збільшилася до 54,7%, що
обумовило темп зростання у розмірі 27,3%;
- частка докторів економічних наук за досліджуваний період зменшилась з 3,3% до
3,1%;
- у 2010 році в порівнянні з 2009 роком спостерігається процес суттєвого
омолодження кафедр.
З огляду ефективності роботи кафедр ІЕФ можна стверджувати, що викладацький
склад представлений досвідченими співробітниками. Колектив кафедр працює у різних
напрямках: освітньому, науковому, практичному.
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Рис. 5.1а. Динаміка основних категорій працюючих (загалом, кандидати наук, доктори
наук) в абсолютному вимірі за 2004-2010 рр.
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Рис. 5.1б. Динаміка основних категорій працюючих (загалом, кандидати наук, доктори
наук) у відносному вимірі за 2004-2010 рр.
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Рис. 5.2. Середній вік працюючих у розрізі окремих кафедр за 2004-2010 рр.
До викладацького складу кафедри економіки підприємства входить 20 чоловік: в
тому числі 16 чол. працюють на повну ставку, 2 – в декреті. Із загальної чисельності
викладачів кафедри є 2 доктори економічних наук, професори, 2 кандидата наук, доценти,
в.о. професора, 12 кандидатів економічних наук, доцентів, 3 к.е.н., старших викладачів, 3
асистенти. Рівень викладачів з вченими ступенями і званнями (штатних) – 68,8 %. На 0,3
ставки на умовах сумісництва працюють ас. Лазоренко І.О., на 0,5 ставки - д.е.н., проф.
Бойко Є.І., ас. Боднарюк В.А., на 0,75 ставки – д.е.н., доц. Васильців Т.Г. Чисельність
штатних працівників пенсійного віку – 3, середній вік штатних працівників кафедри – 40,8
роки.
У 2010 році кількість працівників кафедри бухгалтерського обліку становила 24
особи, в т.ч. 14 кандидатів економічних наук. Із загальної чисельності викладачів кафедри
є 1 професор та 9 доцентів. Слід зазначити, що кількість доцентів в порівнянні з
попереднім періодом зменшилась на 3 особи (з 12 чол.), що обумовлено виходом окремих
працівників на пенсію. Це призвело до зменшення частки працівників з вченим ступенем
у загальній чисельності працюючих кафедри на 6 % (з 48% до 42%). Проте, таку
тенденцію не можна характеризувати як негативну, оскільки у 2011 році кафедра планує
подавати на розгляд Вченої ради питання щодо присудження вченого звання доцента
викладачів кафедри кандидатів наук у кількості трьох осіб. На сьогодні на кафедрі
бухгалтерського обліку, немає потреби у залученні нештатних працівників – сумісників,
що обумовлено достатньо результативною роботою кафедри, а також тенденціями щодо
скорочення педагогічного навантаження. Особливістю професорсько-викладацького
складу кафедри бухгалтерського обліку є процес омолодження кафедри (середній вік
викладачів складає 42 роки). В порівнянні з 2009р цей показник скоротився на 2,6 роки,
проте порівняно з 2004 роком зріс на 1.
У звітному році чисельність штатних науково-педагогічних працівників на кафедрі
аудиту становила 18 чол. З них один доктор економічних наук, 11 чол. кандидати
економічних наук і шість викладачів без вчених ступенів і звань. На кафедрі вчене звання
професора має 1 чоловік і 9 чол. мають звання доцента.
Викладачі із вченими ступенями і званнями становлять 70,5% від загальної
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чисельності штатних науково-педагогічних працівників. Середній вік штатних
працівників не перевищує 41 рік. На кафедрі працює три працівники пенсійного віку (доц.
Гринів Б.В., доц. Вишинська І.П., доц. Душко З.О.).
За 2004-2010 роки частка штатних науково-педагогічних працівників із вченим
ступенем і званням зросла у два рази (з 34,7% у 2004р. до 70,5% у 2010р.).
У звітному році нештатні працівники на умовах сумісництва не залучались, тоді як у
минулих роках залучалось від 2 до 6 чол. нештатних працівників на умовах сумісництва.
Колектив кафедри банківської справи у 2010 році налічує 21 особу, з них штатних
— 17, науково-педагогічних працівників, з них 2 – д.е.н., проф. (по 0,5 ставки), 1– к.е.н.,
проф. (1 ставка), 6 к.е.н., доц. (5,5 ставки), 2 к.е.н., ст. викл. (1,5 ставки), 1 к.е.н., ас. (0,5
ставки), 3 ст. викл. (3 ставки), 5 ас. (4,5 ставки). Кількість науково-педагогічних кадрів із
вченими ступенями і званнями складає 29,4%.
Середній вік працівників кафедри становить 39 років і має тенденцію до зниження.
Працівників пенсійного віку на кафедрі немає.
На початок 2010-2011 н.р. на кафедрі фінансів і кредиту працює 25 штатних
працівників. З них 11 кандидатів економічних наук та 1 доктор наук. Троє викладачів
кафедри мають вчене звання професора. У зв’язку із проходженням у 2011 році
акредитації магістратури спеціальності „Фінанси” на кафедру залучено 4 сумісників із
вченими званнями. Із числа викладачів кафедри семеро є викладачами пенсійного віку.
Середній вік викладацького складу становить 45,2 років, що на три роки менше, ніж у
попередньому році.
До складу кафедри фізичного виховання та спорту на період 2010-2011 рр. входить
18 чол. Із загальної чисельності викладачів кафедри є 2 канд. наук, 1 доцент без наукового
ступеня, 13 старших викладачів і 2 асистентів. Рівень викладачів з вченими ступенями і
званнями (штатних) – 16%. На 0,25 ставки працює: ас. Бодня О.О. Чисельність штатних
працівників пенсійного віку – 7, середній вік штатних працівників кафедри – 47 років.
У звітному 2010 році чисельність штатних науково-педагогічних працівників на
кафедрі економічної теорії становила 10 осіб з них - один доктор економічних наук, 8
осіб - кандидати економічних наук. Частка працівників з вченим ступенем і званням у
загальній чисельності працюючих кафедри склала 90%.
5.2. Орієнтовні плани захисту
Одним із пріоритетних напрямків розвитку наукової діяльності кафедр ІЕФ є
підготовка молодих наукових співробітників - кандидатів економічних наук. Широка
географія всеукраїнських зв’язків, співпраця з провідними вищими навчальними
закладами України дозволили винести на захист дисертаційні роботи у Спеціалізовані
вчені ради Київського національного торговельно-економічного університету, Державної
академії статистики, обліку та аудиту, Житомирського національного технічного
університету, Тернопільського національного економічного університету, Львівського
національного університету тощо. На сьогодні, перспективи захисту дисертацій
викладачів і аспірантів Інституту економіки та фінансів в наступні два роки
характеризуються даними табл. 5.1.
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Таблиця 5.1
Перспектива захисту дисертаційних робіт працівниками ІЕФ у 20112012 рр.
Орієнтовний
Автор
рік
Спеціальність
Назва
Місце
завершення
Вареник В.А.
2011
Управління
капіталоутворенням
в банківській
системі України
Чікіти І.Б.
Грудень 2010
Університет
банківської
справи НБУ (м.
Київ)
Бабійчук Т.П.
2012
Стимулювання
банківської
інвестиційної
діяльності в
Україні
Редченко К.І.
2011
08.00.09
Методологічні
Тернопільський
Бухгалтерський
проблеми аудиту
національний
облік, аналіз та
на стратегічному
економічний
аудит
рівні управлінні
університет
підприємством
Грицак О.С.
2011
08.00.09
Облік і аналіз
Тернопільський
Бухгалтерський
зобов’язань
національний
облік, аналіз та
торговельних
економічний
аудит
підприємств
університет
Косів Я.Л.
2011
08.00.09
Облік і контроль Тернопільський
Бухгалтерський
розрахунків з
національний
облік, аналіз та
діловими
економічний
аудит
партнерами
університет
Лозовицька Д.С.
2012
08.00.09
Облік і контроль Тернопільський
Бухгалтерський витрат операційної національний
облік, аналіз та діяльності з сервісу економічний
аудит
і продажу
університет
автомобілів
Кобилюх Т.І.
2012
08.00.09
Управлінський
Тернопільський
Бухгалтерський
облік товарних
національний
облік, аналіз та
операцій (на
економічний
аудит
прикладі
університет
підприємств
роздрібної торгівлі
фармацевтичними
товарами західного
регіону України)
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Боднар Л.Р.

2011

08.00.09

Гайдук І.О.

2012

08.00.09

Макарук Ф.Ф.

2011

08.00.09

Плеша В.І.

2011

08.00.09

Рудницький Т.В.

2011

08.00.09

Андрейків Т.Я.

2011

08.00.08

Сокульський В.М.

2011

08.00.04

Коновал С.Е.

2011

08.01.01

Кашпрук Ю.А.

2011

08.00.04

Облік та контроль
Державна
коштів Фонду
академія
загальнообов’язков статистики,
обліку та
ого державного
аудиту
соціального
Держкомстату
страхування
України
України на випадок
безробіття
Облік і аналіз
Київський
фінансових
національний
результатів
торговельно–
підприємств
економічний
роздрібної торгівлі
університет
споживчої
кооперації
Облік доходів і
Житомирський
витрат ринків
державний
технологічний
університет
Облік та аналіз
Київський
власного капіталу національний
споживчого
торговельно–
товариства
економічний
університет
Організація та
Тернопільський
методика
національний
управлінського
економічний
обліку в
університет
будівельних
організаціях в
умовах
корпоративного
управління
Діяльність банків
Львівська
на ринку цінних
комерційна
паперів
академія
Організація
Львівська
інтернет
комерційна
розрахунків та
академія
управління ними в
електронній
торгівлі
Макроекономічний
Львівський
аналіз фінансової національний
системи України
університет
Ефективність
Львівська
діяльності
комерційна
торговельних
академія
підприємств та
шляхи її
підвищення
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Асаулюк С.Л.

2011

08.00.04

Хомицький А.І.

2011

Економіка і
управління
підприємствами
08.00.04

Боднарюк В.А.

2012

Економіка і
управління
підприємствами
08.00.04

Кісь Г.Р.

2011

Економіка і
управління
підприємствами
08.00.04

Бойкевич О.Р.

2011

Економіка і
управління
підприємствами
08.00.04

Гетьманський В.О.

2012

Економіка і
управління
підприємствами
08.00.04

Наявко І.І.

2011

240001

Завійська В.М.

2012

240001

Ефективність
господарської
діяльності та
регіональні
особливості
Ринковий механізм
регулювання
розвитку
підприємств
оптової торгівлі
Економічний
механізм
управління
прибутком
торговельного
підприємства
Економічний
механізм
забезпечення
ефективного
функціонування
торговельного
підприємства
Стратегія
зміцнення
економічної
безпеки
торговельного
підприємства
Вимір
ефективності
функціонування
торговельного
підприємства в
умовах
економічного
розвитку
Олімпійський
професійний спорт
Олімпійський
професійний спорт

Львівська
комерційна
академія
Львівська
комерційна
академія
Львівська
комерційна
академія

Львівська
комерційна
академія

Львівська
комерційна
академія

Львівська
комерційна
академія

ЛДУФК
ЛДУФК

5.3. Підвищення кваліфікації викладачів
(Інформаційним джерелом слугує файл 4zk-STAFF-ЕП-10
“Інформація про штатних науково-педагогічних працівників”)
Викладачі ІЕФ не рідше одного разу в 5 років підвищують свою кваліфікацію на
ФПК, шляхом проходження семінарів, стажування в науково-дослідних установах і
підприємствах, а також у процесі виконання дисертаційних робіт, госпрозрахункових тем
(на замовлення практичних організацій). Заслуговує на увагу те, що викладачі кафедр ІЕФ
у процесі проходження стажування встановлюють плідні довгострокові контакти з
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комерційними підприємствами та сприяють забезпеченню місцем проходження практики
студентам ІЕФ. Разом з тим, результати дослідження та пропозиції, сформовані на основі
вивчення інформації досліджуваних підприємств використовуються в навчальному
процесі та підготовки науково – методичного забезпечення для спеціальності „Облік та
аудит”, „Економіка підприємства”, „Фінанси і кредит”, „Банківська справа”. Результати
дослідження супроводжуватися також написанням відповідних наукових праць.
Таблиця 5.2
Найважливіші стажування викладачів Інституту економіки та фінансів за досліджуваний
період
Працівник
Місце стажування
Мета
Отриманий результат
к.е.н., ас.
Польова
Ірина
Миколаївна

ас.
Бабійчук
Тетяна
Петрівна
ас.
Вареник
Віктор
Анатолійович
к.е.н., ст. викл.
Бучко
Ірина
Євгенівна
ст. викл.
Чікіта
Ірина
Богданівна
ст. викл.
Завійська
Олена
Іванівна
ст. викл.
Шевчук
Іван
Михайлович
доц.
Кирпатенко
Володимир
Миколайович

Університет ім. Адама
Міцкевича, м. Познань,
Республіка Польща,
кафедра економічних
наук, 18.09.200801.07.2009, Стипендійна
програма ім.
Л.Кіркланда; тема
«Вивчення польського
досвіду залучення ПІІ з
метою використання
його в Україні»;
Психолого-педагогічний
семінар для молодих
викладачів “Інноваційні
технології в освітніх
системах”, березеньквітень 2008р.
Психолого-педагогічний
семінар для молодих
викладачів “Інноваційні
технології в освітніх
системах”, березеньквітень 2008р.
ВАТ СКБ «Дністер»,
2007р., захист
кандидатської
дисертації,
2008 р.
Севастопольський
національний технічний
ун-т, кафедра фінансів і
кредиту, 2005р.
ЗГРУ КБ “Приватбанк”
2006р.

Диплом

Диплом кандидата
економічних наук

Інститут регіональних
досліджень НАН
України,
2005р
ВАТ „Державний
ощадний банк”, м. Львів,
2005р.
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доц.
Самура
Юрій
Олексійович
проф.
Копилюк
Оксана
Іванівна

доц.
Гринів
Богдан
Володимирович
ас.
Попітіч
Тетяна
Василівна

доц.
Бабин
Ірина
Михайлівна
доц.
Медвідь
Любов
Гнатівна

доц.
Костів
Мирон
Андрійович
доц.
Полянська
Олена
Анатоліївна

доц.
Головацька
Світлана
Іванівна

Міністерство праці і
соціальної політики, м.
Київ, 2005р. відділ
фінансового управління
Інститут регіональних
досліджень НАН
України,
14.0108 – 14.02.08 р.
відділ проблем розвитку
фінансово-кредитних
відносин в регіоні
Львівський інститут
банківської справи УБС
НБУ

Вивчення досвіду
Підготовлено пропозиції
організації і проведення
з впровадження
навчально-виховної та
передового досвіду
наукової роботи
Стаття: Вимоги до
Львівська ОСС «Вато»
Розкриття вимог, що
облікової політики
ставляться до розробки
облікової політики та підприємств і організацій
споживчої кооперації
характеристика процесу
України та процес її
її формування на
формування
підприємствах споживчої
кооперації
ТзОВ «Боардвей»
Розкриття методичних та Стаття: Організація та
методика обліку витрат
організаційних засад
на виробництво на
обліку витрат на основі
підприємствах
підвищення його
побутового
інформативності
обслуговування
Стаття: Особливості
ВАТ «Іскра»
Вивчення системи обліку
обліку доходів
доходів та розкриття їх
електролампового
особливостей на
виробництва
підприємствах з
виробництва
електролампової
продукції
Стаття: Деякі аспекти
ВАТ «Іскра»
Дослідження діючої
організації внутрішнього
практики організації
контролю доходів і
внутрішнього контролю
витрат на
на електролампових
електролампових
підприємствах
підприємствах
Стаття: Методи
ТзОВ «Карпатські зорі»
Вивчення існуючої
управлінського обліку та
практики організації
доцільність їх
управлінського обліку на
застосування на
підприємствах
підприємствах гуртової
роздрібної торгівлі та
торгівлі
розробка практичних
рекомендацій щодо його
запровадження
ТзОВ «Монітор Україна» Розкриття та з’ясування
Стаття: Гарантійне
організаційно –
забезпечення та
облікових аспектів щодо страхування будівельно
страхування будівельно
– монтажних робіт:
– монтажних робіт
організаційно –
обліковий аспект

48

проф.
Озеран
Володимир
Олександрович
доц.
Бачинський
Василь
Іванович

АФ «УкрЗахід Аудит»

АФ «УкрЗахід Аудит»

ст. викл.
Макарук
Федір
Федорович

ПП «Фасад – дах»

доц.
Панченкова
Юлія
Валеріївна

ТзОВ
«Галаудитконсалтинг»

проф.
Футало
Тетяна
Володимирівна

доц.
Черкасова
Світлана
Василівна

ІРД НАНУ
2010 р.

НУ «Львівська
політехніка»
2010 р.

Стаття: Облік як джерело
Вивчення питань
актуальності облікової інформації в управлінні
підприємствами
інформації в управлінні
підприємством
Стаття: Нематеріальні
Дослідити порядок
відображення інформації активи підприємств в
системі обліку
про нематеріальні активи
фінансової звітності
у фінансовій звітності та
розробити практичні
рекомендації щодо
удосконалення
існуючого механізму
Стаття: Облік доходів
Розкрити організаційні
основної операційної
особливості діяльності
діяльності ринків:
ринків та з’ясувати їх
організаційний аспект
вплив на організацію
обліку доходів
Встановлення плідних
Визначення обліково –
довгострокових
інформаційних ресурсів
контактів та
для розрахунків за
забезпечення студентів
дивідендами на базі
базою практики
корпоративного центру
управління
Досліджені шляхи
Вивчення можливих
розширення видів та
шляхів мінімізації
ризиковості діяльності сфер діяльності суб’єктів
господарювання,
підприємств в умовах
диверсифікації складу,
фінансової
структури активів
нестабільності
підприємств, розглянуті
напрями розширення
джерел фінансування
діяльності та вивчені
регіональні особливості
взаємовідносин суб’єктів
господарювання з
фінансово-кредитними
установами та місцевими
органами влади.
Отримані результати
досліджень в процесі
стажування
рекомендуємо
запроваджувати в
навчальний процес при
викладанні дисциплін з
фінансів мікрорівня та
управління ними, а
також в науковій роботі
при дослідженні питань
даної проблематики.
Вивчення досвіду
Вдосконалення знань з
викладання курсу “Ринок
викладання курсу
фінансових послуг”
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доц.
Мицак
Ольга
Василівна

ІРД НАНУ
2010 р.

Вивчення можливих
шляхів мінімізації
ризиковості діяльності
підприємств в умовах
фінансової
нестабільності

ас.
Асаулюк
Святослав
Леонтійович

ІРД НАНУ
2010 р.

Вивчення можливих
шляхів мінімізації
ризиковості діяльності
підприємств в умовах
фінансової
нестабільності

Досліджені шляхи
розширення видів та
сфер діяльності суб’єктів
господарювання,
диверсифікації складу,
структури активів
підприємств, розглянуті
напрями розширення
джерел фінансування
діяльності та вивчені
регіональні особливості
взаємовідносин суб’єктів
господарювання з
фінансово-кредитними
установами та місцевими
органами влади.
Отримані результати
досліджень в процесі
стажування
рекомендуємо
запроваджувати в
навчальний процес при
викладанні дисциплін з
фінансів мікрорівня та
управління ними, а
також в науковій роботі
при дослідженні питань
даної проблематики.
Досліджені шляхи
розширення видів та
сфер діяльності суб’єктів
господарювання,
диверсифікації складу,
структури активів
підприємств, розглянуті
напрями розширення
джерел фінансування
діяльності та вивчені
регіональні особливості
взаємовідносин суб’єктів
господарювання з
фінансово-кредитними
установами та місцевими
органами влади.
Отримані результати
досліджень в процесі
стажування
рекомендуємо
запроваджувати в
навчальний процес при
викладанні дисциплін з
фінансів мікрорівня та
управління ними, а
також в науковій роботі
при дослідженні питань
даної проблематики.
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доц.
Власюк
Наталія
Іванівна
доц.
Чуй
Ірина
Романівна
доц.
Чуй
Ірина
Романівна
к.е.н., ст. викл.
Ільчук
Олена
Олександрівна

ЛНУ ім. І.Франка
2009 р.
Університет D’Avern,
Франція
2010 р.
НУ «Львівська
політехніка»
2010 р.
Internationale Summer
University, Vienna,
Austria

Вивчення нових
технологій викладання
дисципліни “Фінансовий
аналіз”
Ознайомлення з
новітніми методиками
викладання
Вивчення досвіду
викладання курсу
“Фінансовий
менеджмент”
Набуття навиків оцінки
бізнесу та фінансової
діяльності підприємств

ас.
Хомицький
Андрій
Іванович

Strategic Management
Program, Riga, Latvia

Ефективне використання
потенціалу підприємства
через формування
відповідальності набуття
навичок комунікації та
спілкування, та
управління
підприємством
Ознайомлення з
проблемними питаннями
залучення іноземних
інвестицій в економіку

доц.
Заярна
Наталія
Миколаївна

Навчальний семінар
ЄБРР із REAH
м. Львів

ас.
Хомицький
Андрій
Іванович

Навчальний семінар
ЄБРР із REAH
м. Львів

Ознайомлення з
проблемними питаннями
залучення іноземних
інвестицій в економіку

ас.
Кулаєв
Віталій
Іванович

ЛНУ ім. І.Франка

«Розвиток фізичних
якостей»

ас.
Завійська
Вероніка
Мар’янівна

ЛНУ ім. І.Франка

«Інновації у навчальному
процесі»

Вдосконалення
організації викладання
курсу
Прослухані курси:
“Shadow Manager”
UDA Pro,
Ciel
Вдосконалення знань з
викладання курсу
Застосування оціночних
показників ефективності
фінансової діяльності у
навчальному курсі
«Економічний аналіз»
Запровадження нового
підходу до можливостей
управління потенціалом
підприємства у розробці
лекцій з курсу
«Управління
потенціалом
підприємства»
Використання інформації
у формуванні лекційного
матеріалу з курсу
«Економіка
підприємства»
Використання інформації
у проведенні
семінарських занять з
курсу «Економіка
підприємства»
Підвищення знань в
галузі розвитку сили,
витривалості, спритності
з контингентом нашої
академії.
Інформація про сучасні
методи організації
навчального процесу із
застосуванням програм
аеробіки та фіт несу.
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6. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
У цілому кафедри Інституту організовують наукову роботу на належному рівні,
проте, все ще невирішеними залишаються проблеми публікацій викладачів у провідних
Всеукраїнських науково-теоретичних, науково-практичних журналах.
Недостатнім являється рівень мотивації наукової роботи студентів, які
перемагають у Всеукраїнських конкурсах дипломних, магістерських та наукових робіт.
Однак із впровадженням рейтингової оцінки результатів наукової роботи створені
передумови для активізації наукових публікацій.
Роботу видавництва ЛКА вважаємо недостатньо ефективною, оскільки досить
тривалим є терміни видання наукових і методичних праць
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