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До складу Львівської комерційної академії організаційно входять 29 кафедр, які 
забезпечують виконання навчальної, наукової, виховної та інших видів робіт. Професорсь-
ко–викладацький склад кафедр здійснює науково-дослідну діяльність та забезпечує навча-
льний процес в Інституті економіки та фінансів та на чотирьох факультетах: товарознавчо-
комерційному, менеджменту, міжнародних економічних відносин i юридичному.  

 
РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
1.1. Тематика науково-дослідних робіт 

 
У звітному році, згідно з планом науково-дослідних робіт Академії, колектив 

викладачів і аспірантів ЛКА виконував 34 теми за участю понад 300 викладачів. 
Відповідний показник дещо нижчий, ніж у 2008 р., коли виконувалося 39 НДР, але значно 
вищий проти показників 2004 і 2005 рр., відповідно 13 і 20 НДР (рис. 1.1).  

У 2010 році кафедрами ЛКА завершено виконання п’яти науково-дослідних тем:  
─ „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.); 
─ “Тестування студентів на основі Internet-технологій” (доц. Костенко А.В.); 
─ “Розробка програмного забезпечення та застосування комп’ютерних технологій 

для підтримки навчального процесу в спеціальних дисциплінах” (доц. Костирко В.С.);  
─ “Рівновага платіжного балансу під час реалізації моделі інноваційно-інвестиційно-

го розвитку” (державний реєстраційний номер 0108U000444) (проф. Шевчук В.О.) (Дер-
жавний обліковий номер 0210U006984, супровідний лист про завершення НДР 1306/01-
1/08; 28.12.2010 р.). 

У 2010 р. колективи кафедр Львівської комерційної академії розпочали роботу над 
десятьма науково-дослідними темами: 

─ “Організаційно-економічне програмування безпеки соціально-економічних сис-
тем” (проф. Васильців Т.Г., доц. Іляш О.І., доц. Гринкевич С.С., доц. Городня Т.А.); 

─ “Управління економічною безпекою суб’єктів підприємництва” (проф. Васильців 
Т.Г., Бойкевич О.Р.); 

─ “Управління розвитком  підприємств торгівлі в посттрансформаційних умовах” 
(проф. Міценко Н.Г.); 

─ “Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності торговельних 
підприємств та шляхи її підвищення” (проф. Футало Т.В.); 

─ “Місцеві податки і збори в системі фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування” (проф. Футало Т.В.); 

─ “Перспективи інвестування в небанківському фінансовому секторі економіки” 
(проф. Футало Т.В.); 

─ “Оподаткування економічних ресурсів в системі забезпечення фінансової бзпеки 
України” (проф. Футало Т.В.); 

─ “Фінансово-економічна діяльність кооперативних банків: зарубіжний та 
вітчизняний досвід” (проф. Вовчак О.Д., проф. Копилюк О.І., доц. Міндрова З.М.); 

─ “Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності банків України” (проф. 
Вовчак О.Д., проф. Копилюк О.І., доц. Міндрова З.М.); 

─ “Організаційно-економічний механізм функціонування банків України в сучасних 
умовах” (проф. Вовчак О.Д., проф. Копилюк О.І., доц. Міндрова З.М.). 
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Рис. 1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем викладачами кафедр ЛКА, 

2004─2010 рр. 
 

Конкретним підсумком виконання кафедральних НДР стала участь викладачів 
Академії у конференціях, публікація статей у фахових виданнях, видання монографій, 
захист кандидатських і докторських дисертацій, а найголовніше − використання 
отриманих наукових досліджень для підвищення якості навчального процесу. Заслуговує 
на увагу те, що:  

а) за результатами виконання науково-дослідних тем опубліковано 29 наукових 
статей у загальноукраїнських журналах і 36 – у зарубіжних виданнях; 

б) матеріали наукових досліджень використовувалися при підготовці круглих 
столів, читанні лекцій та проведенні практичних і семінарських занять; 

в) за тематикою науково-дослідних робіт у 2010 р. захищено 19 дисертаційних 
робіт, з них:  

• три докторські дисертації (Флейчук М.І. “Теоретико-методологічні засади 
детінізації економіки та протидії корупції в Україні  в умовах глобалізації”, Яремко Л.А. 
“Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки прикордонного регіонів умовах 
глобалізації”, Васильців Т.Г. „Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки 
підприємництва в Україні” (спеціальність: 21.04.01 – економічна безпека держави);  

• 16 кандидатських дисертацій (Харук Ю.А., Чікіта І.Б., Ільчук О.О., Дуляба Н.І., 
Гавриляк М., Бабин І.М., Чабанюк О.М., Давидович О.Я., Родак О., Ковалик Н.В., 
Мединська Т.В., Мицко О.С., Сороківська М.В., Фединець Н.І., Музичка О.М., 
Ніколайчук Л.Г.). 

На сьогодні в Академії досягнуто оптимальної кількості НДР, що дозволяє 
реалізувати творчий потенціал професорсько-викладацького складу і підвищити рівень 
навчального процесу. Важливо, щоб інформація про виконання НДР постійно обго-
ворювалася на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, а результати завершених НДР 
презентувалися на загальноакадемічному рівні, як це передбачено наказом ректора № 
13/01 від 10.02.2010 р. „Завдання вчених академії на 2010 навчальний рік”. Кожна кафедра 
Академії повинна мати власну НДР, що відбиває профіль кафедри, сприяє розвитку 
наукових шкіл і слугує елементом інтеграції наукової та педагогічної діяльності. На тлі 
виразного пожвавлення наукової роботи на кафедрах економіки підприємства та фінансів і 
кредиту викликає певну стурбованість відсутність НДР на випусковій кафедрі маркетингу, 
що не сприяє становленню наукових шкіл та підвищенню якості навчального процесу. 
Також немає НДР на кафедрах економетрії і статистики та  інформаційних систем у 
менеджменті. 
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1.2. Розвиток наукових шкіл 
 

У 2010 р. у ЛКА започатковано процес організаційного зміцнення та підвищення 
академічної ефективності існуючих наукових шкіл, як це передбачено рішенням Вченої 
ради від 28 травня 2010 р. На сьогодні в Академії функціонує 18 наукових шкіл, що 
становить хорошу вихідну позицію для розвитку наукових шкіл, підвищення їхньої 
ефективності та авторитетності на загальноукраїнському рівні. 

В Інституті економіки та фінансів діють вісім наукових шкіл. На кафедрі економіч-
ної теорії  під керівництвом проф. Башнянина Г.І. продуктивно  функціонує наукова 
школа з дослідження проблем перехідних економічних систем, що повністю відповідає 
низці формальних ознак (значущість одержаних результатів, високий авторитет у певній 
галузі науки, оригінальність методики досліджень, спільні наукові погляди, наявність 
наукового лідера та висока кваліфікація дослідників, згуртованих навколо провідного 
вченого). За останні роки за проблематикою школи було захищено дев’ять докторських і 
57 кандидатських дисертацій, у тому числі у 2010 р. дві докторські та шість 
кандидатських.  

На кафедрі аудиту сформовано наукову школу ”Методологія і організація обліку, 
аналізу та контролю діяльності суб’єктів господарювання” (проф. Рудницький В.С.). У 
рамках діяльності цієї школи захищено 17 кандидатських і одну докторську дисертацію. 
За 2010 р. опубліковано 26 наукових праць, що відповідають тематиці наукової школи. 
Крім того, опубліковано окремою брошурою аналітичну доповідь ст. викл. Крохти Р.В. 
„Вимоги і дотримання податкового законодавства України з платежів до бюджету та 
державних цільових фондів” (3,9 д.а.). В рамках діяльності наукової школи „Проблеми та 
напрями розвитку обліку в галузях економіки” на кафедрі бухгалтерського обліку під 
керівництвом  проф. Озерана В.О. завершується підготовка докторської дисертації доц. 
Куцика П.О. 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 наукових праці, що відповідають тематиці 
наукової школи.  

На кафедрі економіки підприємства продовжує діяти започаткована у 2000 р. нау-
кова школа „Економічні проблеми розвитку сфери торгівлі”, яку на сьогодні розвивають 
проф. Міценко Н.Г., проф. Блонська В.І., доц. Качмарик Я.Д. та інші. Впродовж 2004-2010 
рр. діяльність наукової школи позначилася захистом шести кандидатських дисертацій, 
виконанням дев’яти НДР та публікацією восьми монографій. У 2010 р. на кафедрі еконо-
міки підприємства започатковано нову наукову школу „Забезпечення економічної безпеки 
соціально-економічних систем” під керівництвом проф. Васильціва Т.Г. за участю доц. 
Іляш О.І., доц. Гринкевич С.С., доц. Городньої Т.А. За результатами діяльності наукових 
шкіл кафедри економіки підприємства опубліковано 22 рейтингові публікації, з них 11 
статей – у загальноукраїнських журналах та 11 монографій і розділів у монографіях. 

На кафедрі фінансів і кредиту за тематикою наукової школи „Управління фінанса-
ми” (проф. Біла О.Г.) у 2010 р. опубліковано дві монографії та 17 наукових статей у 
фахових збірниках.  

На кафедрі банківської справи в рамках наукової школи „Банківська інвестиційна 
діяльність” (проф. Вовчак О.Д.) захищено три дисертації та опубліковано за 2004-2010 рр. 
106 наукових праць. 

На факультеті менеджменту функціонують три наукові школи. Проблематику 
інформаційно-аналітичного забезпечення систем управління торговельних підприємств та 
організацій досліджують на кафедрі інформаційних систем у менеджменті під 
керівництвом проф. Мізюка Б.М. На цій же кафедрі успішно розвивається наукова школа 
„Розробка і впровадження дистанційних освітніх технологій у вищій школі” (доц. 
Артеменко В.Б.). За період її функціонування опубліковано вісім наукових праць, в тому 
числі чотири – у звітному періоді.  
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На кафедрі менеджменту у 2009 р. сформовано школу „Сучасний менеджмент 
організацій” під керівництвом проф. Хміля Ф.І. За тематикою наукової школи у 2010 р. 
захищено дисертацію Фединець Н.І. та опубліковано чотири наукові праці.  

Факультетом МЕВ заявлено про функціонування п’яти наукових шкіл. На кафедрі 
МЕВ сформовано дві наукові школи: „Проблеми платіжного балансу в залежній 
економіці” (проф. Шевчук В.О.) та „Проблеми участі України в процесі глобальної 
економічної інтеграції” (проф. Мокій А.І.). За проблематикою „залежної” економіки 
захищено дві дисертації (Черкас Н.І., Римарська Р.Ю.), а ще дві підготовлено до захисту 
(Атаманчук З.А., Чех М.М.). В 2010 р. завершено НДР “Рівновага платіжного балансу під 
час реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку” (державний реєстраційний 
номер 0108U000444) і опубліковано п’ять наукових праць. З питань участі України в 
процесі глобальної економічної інтеграції за звітний період захищено докторську 
дисертацію (доц. Флейчук М.І.) і дві кандидатських дисертації (Засадко В., Мігущенко 
Ю.).  

На кафедрі маркетингу формується наукова школа „Теоретичні і практичні 
аспекти вдосконалення функціонування ринку товарів і послуг підприємств середнього й 
малого бізнесу та споживчої кооперації в умовах перехідних економічних систем за кон-
цепцією маркетингу” (проф. Скибінський С.В.). Загальна кількість рейтингових публіка-
цій, що відповідають проблематиці наукової школи за 2004–2010 рр. – 26, в тому числі – 
п’ять за звітний період.  

При кафедрі регіональної економіки функціонує наукова школа ”Проблеми та 
стратегія розвитку регіональних господарських систем”, яку започаткував у 2002 р. 
тодішній завідувач кафедри академік НАН України проф. Долішній М.І. На сьогодні 
розробку відповідної тематики координує доц. Заблоцький Б.Ф., який є провідним 
фахівцем з проблематики регіональної економіки. За звітний період опубліковано розділ 
колективної монографії та п’ять статей.  

Юридичний факультет представлений двома науковими школами. На кафедрі теорії 
держави та права під керівництвом доц. Передрієнко В.О. функціонує школа досліджень 
кооперативного права, а на кафедрі історії та політології ─ кооперативного будівництва 
(проф. Гелей С.Д.). За звітний період опубліковано три праці. 
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Рис. 1.2. Кількість рейтингових публікацій, які відповідають проблематиці наукових шкіл 

ЛКА, 2004─2010 рр. 

Загалом з проблематики наукових шкіл за 2010 р. підготовлено 48 рейтингових 
публікацій (монографії, розділи у монографіях, статті в загальноукраїнських журналах та 
зарубіжних виданнях), що відповідає показнику 2009 р. і дещо нижче, ніж в середньому за 
2006─2008 рр. (рис. 1.2). Слід визнати, що досягнутої кількості публікацій ─ в середньому 
2,7 на одну наукову школу ─ недостатньо для визнання роботи наукової школи 
високопродуктивною. Очевидно, що існують серйозні резерви для підвищення 
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інтенсивності публікацій у розрізі проблематики існуючих наукових шкіл. Відповідним 
питанням слід приділити більше уваги з боку завідувачів кафедр та деканів факультетів.    
 

РОЗДІЛ 2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ 
 

2.1. Аспіранти і докторанти  
 
За період 2004─2010 рр. найбільше аспірантів було в 2007 р., а з того часу їхня 

кількість поступово зменшується, але залишаючись вище середнього показника  
2004─2006 рр. (рис. 2.1). У 2010 р. в аспірантурі Академії навчалося 136 аспірантів, що на 
17 менше, ніж у рекордному 2007 р. Разом з тим, за останні два роки всі аспіранти 
зараховані на комерційних засадах, тоді як у 2004─2006 рр. майже половина аспірантів не 
здійснювали оплати за навчання. У 2010 р. практично завершено перехід до комерційних 
засад навчання в аспірантурі.  
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Рис. 2.1. Кількість аспірантів ЛКА (чол.), 2004─2010 рр. 
 

На рис. 2.2. наведено дані про динаміку кількості аспірантів у розрізі кафедр ІЕФ. 
Стрімке зменшення аспірантів вдвічі спостерігається на кафедрах аудиту і 
бухгалтерського обліку ─ відповідно з 12 до 5 чол. та з 12 до 11 чол., що може частково 
пояснюватися припиненням роботи спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій зі 
спеціальності 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Тенденцію до зростання 
має динаміка кількості аспірантів кафедр банківської справи і економічної теорії. Дещо 
знизилася, але залишається високою кількість аспірантів кафедри фінансів і кредиту. На 
кафедрі економіки підприємства навчаються десять аспірантів, що дещо менше 
показників 2007─2008 рр., але перевищує показник 2004–2006 рр.  
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Рис. 2.2. Кількість аспірантів Інституту економіки та фінансів, 2004─2010 рр.  

 
На факультеті менеджменту кількість аспірантів за 2004─2010 рр. збільшилася 

вдвічі, але за останні два роки окреслилася тенденція до зменшення кількості аспірантів.  
Упродовж 2004─2010 рр. Збільшилась удвічі кількість аспірантів кафедри міжна-

родних економічних відносин (рис. 2.3), що засвідчує зацікавленість випускників Акаде-
мії та інших вузів Західного регіону галузевою специфікою наукової роботи кафедри. 
Значно менше аспірантів на кафедрі маркетингу, яка має порівняльний кадровий потен-
ціал щодо керівництва дисертаційними роботами.  
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Рис. 2.3. Кількість аспірантів кафедр факультету МЕВ, 2004─2010 рр.  

 
2.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій 

 
Важливе значення для подальшого розвитку наукової діяльності в Академії та  підви-

щення 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), 
а також 08.00.15 ─ товарознавство. Порівнюючи з минулими роками кількість захистів 
кандидатських дисертацій дещо знизилася – до 17 (2008 р. – 20, 2009 р. – 19), однак зали-
шається на третину вищою проти середнього показника 2004─2007 рр. (рис. 2.4). 
Водночас за рік захищено чотири докторських дисертації (Васильців Т.Г, Флейчук М.І., 
Яремко Л.А., Яцишин Б.П.), що дорівнює сумарному показнику останніх двох років. 
Досягнутий результат дозволяє сподіватися на радикальне поліпшення якісних показників 
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професорсько-викладацького складу, а найголовніше – відчутне пожвавлення 
дослідницької діяльності.  
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Рис. 2.4. Захист кандидатських і докторських дисертацій викладачами ЛКА,  

2004─2010 рр.  
 
Проф. Башнянин Г.І. виступав консультантом двох докторських дисертацій: 

Свінцова 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.) та Мойсеєнко І.П. ”Управління інтелектуальним потенціалом суб’єктів 
господарювання в національній економіці” (захищена в Львівському національному 
університеті  імені Івана Франка 2 червня 2010 р.). 

Аспірантами і здобувачами за звітний період захищено 19 кандидатських дисертацій, 
у тому числі кафедра бухгалтерського обліку ─ дві (Чабанюк О.М., Бабин І.М.),  фінансів 
і кредиту ─ три (Сороківська М.В., Мединська Т.В., Кушнірчук Ю.М.), економіки 
підприємства ─ дві (Ільчук О.О., Дуляба Н.І.), банківської справи ─ дві (Музичка О.М., 
Чікіта І.Б.), аудиту ─ дві (Труфіна Ж.С., Підлипна Р.П.), економічної теорії ─ шість 
(Вахновська Н.А., Скірка Н.Я., Паласевич М.Б., Полівчак В.С., Гадзало  А.Я., Іщук Л.І.). 
На факультеті МЕВ захищено одну дисертацію (Засадко В.), як і на факультеті 
менеджменту (Фединець Н.І.).  
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Рис. 2.3. Захист кандидатських дисертацій викладачами ЛКА, 2004-2010 рр. 
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2.3. Робота з аспірантами 

Навесні 2010 р. проф. Шевчуком В.О. було проведено низку загальноакадемічних 
семінарів, присвячених ознайомленню з особливостями підготовки та написання наукових 
статей та застосування новітніх методик проведення наукових досліджень. 

Викладачі та аспіранти Академії прийняли участь у роботі двох міжкафедральних 
наукових семінарів: “Економічний механізм функціонування торговельного 
підприємства” (12 січня 2010 р.); “Стратегічне управління економічним потенціалом 
торговельного підприємства” (16 квітня 2010 р.). Декілька наукових семінарів проведено 
на кафедрах: “Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія і 
практика”(вересень 2010 р..), “Організація і методика управлінського обліку в умовах 
корпоративного управління в будівництві” (жовтень 2010 р.), “Облік власного капіталу 
споживчого товариства та ефективності його використання” (листопад 2010 р.). За звітний 
період на базі кафедр Академії було проведено чотири 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.). 

У березні 2010 р. започатковано проведення аспірантських читань, а восени 2010 р. 
ця форма роботи з молодими вченими отримала повноцінне втілення. В аспірантських 
читаннях прийняли участь: Василиця О.Б., Андрусів Р.Р., П’ятковська О.Р., Гамкало О., 
Лозовицька Д., Кобилюх Т., Шумило Р.,  Кузьмінська К., Cозанський Л., Ковальчук О., 
Колісник М., Бойкевич О.Р., Тучковська І., Карпа А.Г. 

На перспективу ефективність підготовки дисертаційних робіт можна підвищити 
шляхом проведення щорічних семінарів з підготовки та порядку захисту дисертацій за 
участю вченого секретаря спеціалізованої вченої ради по захисту. 

Також підвищенню ефективності роботи аспірантури сприятиме: 
─ відновлення роботи спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 08.00.09 

„Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”,  
 ─ проведення спеціальних семінарів і майстер-класів провідних професорів 

академії з аспірантами перших курсів із питань організації та методики роботи над 
дисертацією,  

─ підвищеної уваги заслуговує використання ПК та інформаційних технологій у 
наукових дослідженнях.  

 
РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
3.1. Загальна характеристика 

 
За підсумками 2010 р. викладачами Академії опубліковано 485 наукових праць (рис. 

3.1), що на 25% менше у порівнянні з 2009 р. У середньому на кожного працівника 
припадає трохи більше однієї друкованої праці, що не може вважатися задовільним 
показником. За звітний період опубліковано 14 монографій, 5 розділів у монографіях, 24 
статті в загальноукраїнських журналах і 30 статей у зарубіжних виданнях, що можна 
порівняти з підсумковими даними за період 2004─2009 рр.: монографій ─  58, розділів у 
монографіях ─ 41, статей у загальноукраїнських журналах ─ 195, зарубіжних публікацій ─ 
118. У середньому на одного працівника припадало 0,17 рейтингових публікацій, що 
відповідає показнику 2004─2009 рр.  
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Рис. 3.1. Публікації вчених ЛКА, 2004─2010 рр. 
 
В розрізі випускових кафедр Академії слід відзначити плідну роботу колективів 

кафедр міжнародних економічних відносин (проф. Шевчук В.О.), кримінального 
права та процесу (доц. Щур Б.В.), теорії держави і права (доц. Костів М.В.), економіки 
підприємства (проф. Міценко Н.Г.), господарського права та процесу (проф. Репецький 
В.М.), де досягнуто найвищих показників рейтингових публікацій на одного працівника 
(рис. 3.2). Водночас слід пожвавити зазначену роботу на кафедрах аудиту, маркетингу, 
фінансів і кредиту та менеджменту.  

Додатковим стимулом для активізації наукової роботи повинна стати рейтингова 
оцінка наукової діяльності викладачів, що дозволяє провести об’єктивний аналіз творчого 
доробку окремих викладачів кафедр та Академії в цілому; вивчення зв'язку дослідницької 
діяльності з навчальним процесом; академічний внесок окремих категорій працюючих 
тощо.  
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Рис. 3.2. Інтенсивність рейтингових публікацій 

(на одного викладача), 2004─2010 рр. 
 

3.2. Монографічні дослідження 
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 У 2010 р. науковцями ЛКА опубліковано 14 монографій (табл. 3.1), що загалом 
відповідає показникам попередніх років. Переважну більшість монографій надруковано 
видавництвом ЛКА.  

Таблиця 3.1 

Опубліковані монографії вчених ЛКА у 2010 р.  
Автор Рік Назва Бібліографічні дані 

Вовчак О.Д., 
Андрушків І.П. 

2010 Інвестування регіональної економіки та 
його ефективність в Україні 

Львів: ЛКА. – 2010. – 192 с. 

Копилюк О. І., 
Музичка О .М. 

2010 Управління ресурсним потенціалом 
банків в умовах фінансової 

нестабільності 

Львів: Видавництво "Ліга-
Прес" 

Куцик П.О., Башнянин 
Г.І., Яремко І.Й., 
Галазюк Н.М. 

2010 Результати фінансово-економічної 
діяльності природних монополій: 
проблеми економічної оцінки та 

державного регулювання 

Львів: Вид-во ЛКА, 2010. – 
190 с. 

Футало Т.В., 
Карбовник Л.П. 

2010 Управління діяльністю муніципальних  
природних монополій в Україні 

Львів: Вид-во ЛКА, 2010. –
248 с. 

Качмарик Я.Д., Куцик 
П.О., Лупак Р.Л. 

2010 Економічний механізм забезпечення 
конкурентоспроможності 
торговельного підприємства 

Перемишляни: КП „Пе-
ремишлянська районна 
друкарня, 2010. – 241 с. 

Перепьолкіна О.О. 2010 Монетарна політика в системі факторів 
економічного зростання в Україні. 

Монографія. 

Львів: Вид-во ЛКА, 2010. – 
220 с. 

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 

Львів: Вид-во ЛКА, 2010. – 
206 с. 

Гальків Л.І. 2010 
Втрати людського капіталу: теорія й 
методологія дослідження та діагностика 

Львів: Вид-во ЛКА, 2010 – 
210 с. 

Занік Я.М. 2010 

„Ґенеза національної еліти України в 
історичному вимірі (друга половина 
ХІХ ст. – 1914 р.)” 
 

Луганськ: ТОВ „Ельтон-2”, 
2010. – 164 с. 

Гелей С.Д. 2010 
Ілля Витанович: науково-педагогічна та 
громадська діяльність 

Львів: Вид-во ЛКА., 2010. − 
584 с.  

Вдовичин І.Я. 2010 
Свобода особи в правовій українській 
політичній думці (20-30 рр. ХХ ст.) 

Івано-Франківськ: Місто НВ, 
2010. − 512 с.  

Башнянин Г.І., 
Гончарук Л.Я. 2010 

Ефективність соціалізації економічних 
систем: методологічні проблеми 
метрологічного аналізу 

Львів: Новий Світ-2000, 2010. 
− 240 с.  

Сирохман І.В., 
Лебединець В.Т. 

2010 Проблеми асортименту, якості і 
безпечності продуктів на вафельній 
основі  

Львів: Вид-во ЛКА, 2010. − 
316 с.  

Сирохман І.В., Донцова 
І.В. 

2010 Сучасні напрями поліпшення 
споживних властивостей жировмісних 
кондитерських виробів. 

Львів: Вид-во ЛКА, 2010. − 
320 с.  

 
3.3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях 

 
За звітний період вчені ЛКА публікували статті в загальноукраїнських журналах: 

“Економіка України”, “Фінанси України”, “Вісник НБУ”, “Економічний розвиток”, 
“Регіональна бізнес-економіка та управління”, “Стратегічні пріоритети”, “Стратегічна 
панорама”, “Економіка та держава”, “Європейська економіка”, “Економічний часопис – 
ХХІ”,  “Науково-теоретичний журнал ХЕУ”, “Наука й економіка”, журнал “Бухгалтерсь-
кий облік і аудит”, “Світ фінансів”, “Інвестиції: практика та досвід”, “Регіональна еконо-
міка”. Серед зарубіжних публікацій слід відзначити публікації у журналах “Health 
Economics” (США), “Journal of Productivity Analysis” (Бельгія), “Marketing i Rynek”, 
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“Nauka i studia”, “Miscellanea Oeconomicae” (Польша), “Образовательные Технологии и 
Общество” (Росія), “Nonlinear partial differential equations”.   

Примітною рисою 2010 р. стало відчутне зменшення кількості публікацій у загально-
українських журналах, яке спостерігалося на тлі збільшення зарубіжних публікацій. 
Зазначений факт пояснюється головним чином виключенням з переліку публікацій 
наукових праць викладачів-сумісників,  частково завершенням докторських дисертацій 
активними дописувачами в українські журнали, однак не виключено, що на хвилі успіш-
ного завершення акредитації Академії виникло своєрідне самозаспокоєння, яке позначи-
лося зниженням одного з найважливіших показників наукової діяльності.  
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Рис. 3.3. Публікації в загальноукраїнських та зарубіжних виданнях, 2004─2010 рр. 

 
3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях 

 
У розрізі вивчення проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху на 

кафедрах ЛКА ведеться така робота: 
- дослідження проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху;   
- активне використання у навчальному процесі результатів наукових досліджень на 

кооперативну тематику, широке 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 з коопе-
ративної проблематики;  

- розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень розвитку 
кооперативного руху;  

- 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, зокрема до участі в університетських, Всеукраїнських та 
Міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, виставках. 

Виконуючи завдання Укоопспілки кафедра аудиту розробляє проблематику питань 
податкового планування у системі споживчої кооперації України. Ст. викладачем 
Крохтою Р.В. проведено науково-практичні семінари з керівними працівниками та 
спеціалістами економічних служб підприємств та організацій шести облспоживспілок 
України, а також зроблена доповідь з цих проблем на Всеукраїнському семінарі для 
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працівників Укоопспілки (м. Алушта, 28-29 вересня 2010 р.) і в Укоопспілці (м. Київ, 
21.12.2010 р.). Проф. Озеран В.О. 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 спо-
живчій кооперації України та напрями його розвитку”. Колектив кафедри бухгалтерського 
обліку (проф. Озеран В.О., доц. Куцик П.О., ас. Попітіч Т.В., ас. Плеша В.І.) працює над 
затвердженням і розробкою науково-дослідних тем: “Методика та організація бухгалтер-
ського обліку в споживчій кооперації за книжково-журнальною формою”; проводиться 
затвердження і розробка науково-дослідних тем: “Облік і контроль у торгово-закупівель-
ній діяльності системи споживчої кооперації”, “Облік і контроль діяльності на ринках спо-
живчої кооперації” та “Облік і контроль діяльності у закладах ресторанного господарства” 
(проф. Озеран В.О., проф. Куцик, П.О., доц. Корягін М.В., ст. викл. Макарук Ф.Ф., асп. 
Марценюк Р.А., асп. Черній М.Я.). У 2010 р. підготовлено до видання нову редакцію 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств та організацій споживчій кооперації України. У 2010 р. видано 
навчальний посібник  з грифом МОН України “Бухгалтерський облік на ринках споживчої 
кооперації” (В. Озеран, П. Куцик, А. Волошин, Н. Трушина та ін.).  

У 2010 році з кооперативної тематики опубліковано 15 праць (табл. 3.2). Переважно 
йдеться про публікації в наукових збірниках, посібники та брошури. Водночас лише одну 
статтю опубліковано в науковому журналі. Очевидно, що цій ділянці роботи потрібно 
приділити набагато більше уваги.  

Таблиця 3.2 

Праці на кооперативну тематику, 2010 р. 
Автор Рік Назва Бібліографічні дані 

Крохта Р.В. 2010 Вимоги і дотримання податкового, 
валютного та іншого законодавства 
України з платежів до бюджету та 
державних цільових фондів. 

К.: Укоопспілка. – 67 с. (3,5 
д.а.) 

Футало Т.В 2010 Споживча кооперація України: 
формування конкурентоспроможної 
системи 

// Збірник наукових доповідей. 
ЛКА.─ 2010. ─С. 277─286. 0,6 
д.а. 

Біла О.Г.  2010 Підвищення фінансової стійкості 
кооперативних підприємств 

// Споживча кооперація Украї-
ни: історичний досвід, сучасний 
розвиток, стратегічні орієнтири. 
Київ. Всеукраїнська науково-
практична конференція (12 
жовтня 2010 р.). ─ Київ: Укооп-
спілка, 2010. ─ С. 270─276. (0,7 
д.а.) 

Біла О.Г.,  
Галик Л.М., 
Дрівко М.М., 
Сторонянська І.З., 
Юсипович О.І.  

2010 Фінанси підприємств і організацій 
споживчої кооперації (для студентів 
заочної форми навчання) 

Навчальний посібник. ─ Львів:  
Вид-во ЛКА, 2010. ─ 132 с. 
(8,25 д.а.) 

Біла О.Г.,  
Галик Л.М., 
Дрівко М.М., 
Сторонянська І.З., 
Юсипович О.І. 

2010 Фінанси підприємств і організацій 
споживчої кооперації  (для студентів 
денної форми навчання) 

Навчальний посібник. -Львів:  
В-во ЛКА, 2010. - 222 с. (13,88 
д.а.) 

Міценко Н.Г. 2010 Підвищення ефективності 
функціонування заготівельно-
виробничої сфери споживчої кооперації 

//Споживча кооперація України: 
історичний досвід, сучасний 
розвиток, стратегічні орієнтири: 
Зб. наук. допов. Всеукр. наук.-
практ. конф.- К.: УКС, 2010. - 
с.191-198. 

Заярна Н.М. 2010 Проблеми та напрями розвитку 
роздрібної торгівлі споживчої 

//Економіка і управління: 
погляд молоді: Матеріали І  
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кооперації України Всеукраїнської науково-практ. 
конференції. – Донецьк: 
ДонНУЕТ, 2010. – Т. 2. – с. 9-11

Башнянин Г.І. 2010 Характерні особливості традиційних та 
посттрадиційних підходів до 
дослідження кооперативних систем 

// Соціум. Наука. Культура. Ма-
теріали шостої всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-
конференції,  26-28 січня 2010 
р. Ч. 1. К.: ІНП, 2010. – С. 7-9.   
 (0,15 д.а.) 

Башнянин Г.І. 2010 Традиційні підходи до аналізу 
кооперативних систем 

// Materialy v mezinarodni verecko-
prakticka konferencia «Moderni 
vymozenostivedy 2010, 27 ledna – 05 
unora 2010 roky. Bil 6 
Ekonomickevedy. - Praha: Publishing 
House „Education and Science” s.r.o., 
2010. – P. 57-59. (0,15 д.а.) 

Вербова О.С. 2010 Український кооператизм як ідейна 
підвалина західноукраїнської кооперації 
у міжвоєнний період 

Регіональна економіка. -  Вип. 
2. - Львів, 2010. - С. 36 – 43 (0,4 
д.а.) 

Масюк І.І. 2010 Основні методи управління товарними 
запасами торговельних підприємств 
споживчої кооперації України 

Вісник науковця: Науково-
популярний журнал. – 
Миколаїв: НУК, 2010. - 184 с. 

Семів С.Р. 2010 Передумови становлення та розвитку 
міжнародного економічного 
співробітництва споживчої кооперації 
України 

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

Семів С.Р. 2010 Пріоритети співробітництва споживчої 
кооперації України з європейськими 
кооперативними інституціями 

Споживча кооперація України: 
історичний досвід, сучасний 
розвиток, стратегічні 
орієнтири: збірник наукових 
доповідей учасників 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції. – 
Львів: Львівська комерційна 
академія, 2010. – С. 304-311. 

Куцик П.О., Семів 
С.Р., Шевчук В.О. 

2010 Потенційні наслідки членства України 
в СОТ для системи споживчої 
кооперації 

Там же. – С. 131-138. 

Прохоренко К.М., 
Муха С.М. 

2010 Умови виникнення конкуренції, роль 
конкуренції в економіці України 

Зб. „Актуальні проблеми 
теорії і практики менеджменту 
в Україні” Всеукр. 
Міжвузівської наук.-практ. 
Конференції студентів, 
аспірантів, викладачів, Рівне 
22-23.04.2010р. 

 
3.5. Наукові конференції  

 
За звітний період вчені Академії зробили 178 доповідей на 81 українській та 34 

зарубіжних конференціях (табл. 3.3). Вартує наголосити на участі працівників Академії у 
таких конференційних заходах:  

- щорічній науковій конференції ЛКА “Проблеми становлення внутрішнього ринку 
України” (14-16 квітня 2010 р.); 

- конференції в Укоопспілці “Споживча кооперація України: історичний досвід, 
сучасний розвиток, стратегічні орієнтири” (12 жовтня 2010 р.); 
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- науково-методичній конференції сучасних освітніх технологій у Російському 
державному торгово-економічному університеті (м. Пермь); 

- “Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах 
глобалізаційних процесів у світовій економіці” (м. Ужгород). 

 
Таблиця 3.3 

Участь викладачів кафедр ЛКА в наукових конференціях 

Кількість виступів Додаткова інформація Кафедра Рік 
З У Інша  

Фінансів і кредиту 2010 4 4   
Бухгалтерського обліку 2010 6 20   
Аудиту 2010 - 11 16 У науковій конференції ЛКА брали 

участь 16 викладачів і аспірантів 
кафедри 

Економіки підприємства 2010 3 6 19  
Банківської справи 2010 3 

 
 9  

Фізичного виховання 2010 - 6 - - 
Інформаційних систем у 
менеджменті 

2010   10  

Менеджменту 2010 3 1   
Вищої математики 2010 10    
Програмних засобів 
інформатики 

2010  4 3  

Економетрії та статистики 2010 2  6  
МЕВ 2010 3 7   
Маркетингу 2010 1 6   
Регіональної економіки 2010 1 2   
Іноземної мови 2010 1 14   

Примітка: З  закордонна, У  загальноукраїнська, І  інша.    
 
- “Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і 

аналітичного забезпечення управління підприємством” (м. Луцьк); 
- “Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в 

конкурентному середовищі” (м. Тернопіль). 
Серед закордонних конференцій слід відзначити участь у конференціях: “Динаміка 

сучасної науки” (м. Софія, Болгарія).  “Перспективні наукові розробки” (м. Прага),  
“Новини наукової думки” (м. Прага), “Наука і інновації” (м. Перемишль). 

 
3.6. Участь вчених Академії в експертизі наукового доробку  

 
Важливим елементом роботи кафедр ЛКА є наукова експертиза академічного 

доробку, підготовка відгуків на дисертації, рецензій на монографії, посібники, підручники 
тощо. Відповідну інформацію узагальнено у табл. 3.4.  У 2010 р. підготовлено близько 180 
відгуків на автореферати дисертацій, що захищалися у провідних навчальних закладах 
України таких, як Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київський  
національний торговельно-економічний університет, Харківський державний  університет 
харчування та торгівлі, Полтавський університет споживчої кооперації, 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. Фахівцями Академії здійснено близько 40 
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опонувань дисертацій у Львівській комерційній академії, Львівському національному 
університеті ім. І. Франка, Інституті регіональних досліджень та інших. 

Впродовж 2010 р. викладачі Академії приймали участь у рецензуванні понад 40 
монографій, посібників, практикумів. Об’єктами рецензування виступали праці вчених 
Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, НІСД, 
Дніпропетровського гірничого університету, Тернопільського національного 
економічного університету та інших. 

 
Таблиця 3.4 

Участь викладачів кафедр ЛКА в зовнішній експертизі наукового доробку  у 2010 р.  
Види діяльності 

Опонування дисертацій Кафедра Рік Відгуки Рецензії П ЛКА Інші 
Економіки 

підприємства 
2010 8 1 1 2 - 

Фінансів і кредиту 2010 8 4 - - - 
Банківської справи 2010 2 - 2 - - 
Бухгалтерського 

обліку 
2010 35 6 - - 1 

Аудиту 2010 9 6 2 - - 
Менеджменту 2010 2     

Вищої математики 2010 1     
Економетрії та 
статистики 

2010 4     

Інформаційних 
систем у 

менеджменті 

2010 2     

МЕВ 2010 21 5 6 - - 
Маркетингу 2010 46 7 20 - - 
Регіональної 
економіки 

2010 - 3 - - - 

Іноземної мови 2010 - - 2 - - 
Історії і політології 2010 7 6    
Господарського 
права та процесу 

2010 34 2 3 - - 

 
3.7. Перспективні питання 

 
На сьогодні постає питання щодо підготовки фундаментальних монографій, що 

відповідають кращим зарубіжним зразкам, передбачають використання апарату 
економіко-статистичного моделювання і становлять практичний інтерес з погляду 
визначення економічної політики на мікро- та макро-рівні.    

Серед практичних питань, які варті уваги в контексті підвищення дієвості наукової 
роботи, слід виокремити такі:  

- підготовка колективних монографій на основі виконаних науково-дослідних 
робіт; 

- завершення дисертаційних досліджень та представлення роботи на попередню 
експертизу; 

- презентація наукових шкіл; 
-  проведення міжкафедральних наукових семінарів та круглих столів.  

 
4. Робота Студентського наукового товариства 

4.1. Найголовніші досягнення 
 

Найбільшими досягненнями СНТ Академії за звітний період стали:  
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- Артеменко Л., студентка 4 курсу факультету міжнародних економічних відносин 
зі спеціальності „Міжнародні економічні відносини”: 

І місце у VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції (англійською мовою) 
“Economics: Current Affairs and Development”, Європейський університет (м. Київ, 19 
березня 2010 р.); 

ІІ місце у Всеукраїнській міжвузівській науковій студентській конференції 
„Студент у навчальному процесі: інноваційні технології як складова формування 
конкурентоспроможного фахівця”, Київський національний економічний університет (м. 
Київ, 26 березня 2010 р.); 

І місце у 15-й міжнародній студентській конференції Київської школи економіки 
(англійською мовою) “Economic Advice to the New President”, за найкраще есе ( м. Київ, 10 
квітня 2010 р.); 

перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді з англійської мови у номінації 
„Ораторське мистецтво”, що відбулась у Донецькому державному університеті управління 
( м. Донецьк, 12-14 травня 2010 р.); 

- Куценко Н., студентка 4 курсу Інституту економіки та фінансів зі спеціальності 
„Облік та аудит”, І місце у виконанні конкурсного завдання з фінансового обліку у ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Облік та аудит” Харківського 
національного економічного університету (м. Харків, 21-23 квітня 2010 р.); 

- Гілета У., студентка магістратури товарознавчо-комерційного факультету зі 
спеціальності „Товарознавство та комерційна діяльність”, ІІІ місце у Всеукраїнській 
студентській олімпіаді зі спеціальності “Товарознавство та комерційна діяльність”, 
(Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського м. Донецьк, 20 березня 2010 р.); 

- Моцьо Л., студентка 4 курсу факультету міжнародних економічних відносин зі 
спеціальності „Маркетинг”, ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з галузі “Маркетинг, управління персоналом і економіка праці” (Донецький 
національний університет м. Донецьк, 29-31 березня 2010 р.);  

- Аверчук Р., студент магістратури Інституту економіки та фінансів зі спеціальності 
„Фінанси”, ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з англійської мови, що 
відбулась у Донецькому державному університеті управління (м. Донецьк, 12-14 травня 
2010 р.); 

- Сич Ю., студентка магістратури Інституту економіки та фінансів зі спеціальності 
„Фінанси”, диплом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт за напрямом “Економіка підприємства і управління виробництвом” 
(Житомирський державний технологічний університет м. Житомир, 13 березня 2010 р.); 

- Стельмащук В., студентка магістратури товарознавчо-комерційного факультету зі 
спеціальності „Товарознавство та комерційна діяльність”, ІІІ місце у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт з питань харчової промисловості та переробки 
сільськогосподарської продукції за напрямом “Товарознавство та комерційна діяльність” 
(Одеська національна академія харчових технологій м. Одеса, 16-17 березня 2010 р.); 

- Шумило Р., аспірантці І року денної форми навчання зі спеціальності 
„Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”, у розмірі 75% за диплом ІІ ступеня за перемогу у 
Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Бухгалтерський обіг, аналіз та 
аудит” (Запорізький національний університет м. Запоріжжя, 26 березня 2010 р.). 

Студенти факультету МЕВ Вешко А. та Семенюк Д. зайняли відповідно друге і третє 
місце на Х Всеукраїнській науково-практичній конференції „Теоретичні і прикладні 
аспекти аналізу фінансових систем” (Львівський інститут банківської справи УБС НБУ, 
25-26 березня 2010 року). 

Студенти підготували конкурсні роботи та прийняли участь у IV Всеукраїнському 
молодіжному конкурсі „Новітній інтелект України”, організованому Міжнародним 
благодійним фондом „УКРАЇНА 3000”. За різними напрямами приймали участь такі 
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студенти та викладачі: Клепцова Ю., Стасюк Л., Проців І., Вешко А., Іванишин О., Грицак 
К., Временова М., Данило О., Харченюк І., Добровольська Н., Лупак Р.Л. 

Досягнуті успіхи стали результатом функціонування 13 наукових гуртків, у тому 
числі: Інститут економіки та фінансів – п’ять, факультет МЕВ – три, факультет 
менеджменту – один, юридичний факультет – чотири. 

Команда СНТ „Фінанси” посіла 1-ше місце у Всеукраїнській студентській бізнес-
грі „Case champ” серед 230 команд усієї України. 

 
4.2. Основні заходи 

 
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. 

Студент другого курсу – Крамченко О.Р. взяв участь у Х міжнародній конференції 
студентських наукових кіл (проведеній у Вищій школі економії і права ім. Е. Ліпінського, 
м. Кельце, Польща), отримав диплом. 

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 студенти: Постна І., Савуляк С., Мандрик О. 

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. проф. Шевчук В.О.). 

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 Науковій конференції "Стратегії зростання конкурентоспроможності в умовах 
глобалізації" (лютий 2010 р., Львівський національний університет ім. Івана Франка,) 
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. у Першій всеукраїнській науковій студентській конференції 
(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.). 
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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.). 

Студенти взяли участь у студентській науково-практичній 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 науково-
практичного 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.). 
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4.3. Студентські публікації 

Варто відзначити активну участь студентів при підготовці публікацій у 
Студентському віснику ЛКА. У 2010 р. опубліковано близько 17 статей. 

Загалом за результатами роботи науково-практичних конференцій студентами 
академії опубліковано близько 100 статей та тез доповідей. 

Вагомим досягненням 2010 р. стала публікація результатів дослідження 
підготовленого студенткою Артеменко Л. „Україна у міжнародних відносинах”, яке 
здійснювалось у рамках проекту „Компас”, започаткованого регіональним 
представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта. 

 У 2010 р. опубліковано 8 студентських статей у Віснику Чернігівського 
кооперативного коледжу: 

1. Сабодашко І. „Вплив інновацій на ефективність діяльності підприємства” (на 
прикладі ВАТ „Каховинська паперова фабрика”). 

2. Орловська Т. „Аналіз ефективності використання основних фондів як передумова 
прийняття інвестиційних рішень”. 

3. Борщ І. „Інноваційні процеси у забезпеченні ліцензованого обсягу набору у 
кооперативні навчальні заклади”. 

4. Самарська О. „Розробка інноваційних методів дослідження якості іграшок 
іноземного виробництва”. 

5. Бичихіна К. „Космецевтика як інноваційний продукт на вітчизняному ринку 
парфумерно-косметичних товарів”. 

6.  Попович Н. „Особливості споживних властивостей взуття методу кріплення 
STROBEL”. 

7. Біловус О. „Вплив біотехнологій на формування купівельної поведінки 
споживачів”. 

8. Постна І. „Проблеми оплати праці та напрями її вдосконалення в підприємствах 
споживчої кооперації України”. 

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 протягом останніх років можна 
зробити наступні зауваження: а) не завжди науковою роботою охоплено більшість 
студентів; б) викладачі недостатньо активно залучають студентів до наукових досліджень; 
не усі теми наукової роботи є актуальними; 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; 
- пришвидшення випуску Вісників ЛКА. 
Проте, основною проблемою у формуванні та розвитку системної організації 

участі студентів у науковій роботі є:  
- відсутність чіткої політики ЛКА щодо фінансування студентської наукової 

роботи;  
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- 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  
 
Оцінюючи зміни за 2010 р. у ширшому контексті тенденцій 2004-2010 рр, можна 

зробити декілька узагальнюючих висновків: 
1) відчутне збільшення питомої ваги кандидатів наук, із зменшенням числа 

кадрового складу, кількість кандидатів залишилась незмінною − 204 чол.; 
2)  частка докторів економічних наук за досліджуваний період зменшилась з 3,3% 

до 3,1%; 
3) у 2010 році, у порівнянні з 2009 роком, спостерігається процес значного 

омолодження кафедр, у 2009 р. середній вік становив 42 роки, а у 2010 р. − 40 
років. 

З огляду ефективності роботи кафедр ЛКА можна стверджувати, що викладацький 
склад представлений досвідченими співробітниками. Колектив кафедр працює у різних 
напрямках: освітньому, науковому, практичному. 
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Рис. 5.1. Динаміка основних категорій працюючих (загалом, кандидати наук, доктори 

наук), 2004─2010 рр. 
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Рис. 5.2. Динаміка основних категорій працюючих, 2004─2010 рр. 
 
До викладацького складу Академії у 2010 р. входило 404 працівники: в тому числі 

204 кандидати наук, 21 доктор наук, 157 чоловік зі званням доцента та 27 професор. 
Середня кількість вчених із вченим ступенем та званням досягла 54 %, що на 7 пп вище 
показника 2004 р.  

 
5.2. Орієнтовні плани захисту 

 
На сьогодні реальну перспективу захисту дисертацій викладачів і аспірантів у 

2011─2012 рр. мають 29 викладачів ІЕтаФ, 6 викладачів факультету МЕВ, 8 викладачів 
юридичного факультету та 4 викладачів товарознавчого факультету.  

На сьогодні стала реальною перспектива захисту докторської дисертації проф. 
Куциком П.О. Над докторськими дисертаціями на кафедрах ІЕФ працюють проф. 
Копилюк О.І., доц. Черкасова С.В., доц. Чуй І.Р. та доц. Качмарик Я.Д., на факультеті 
менеджменту ─ проф. Артеменко В.Б., доц. Гірник М.О., доц. Ананьєв О.М., доц. 
Ноздріна Л.В. На факультеті МЕВ близька до завершення докторської дисертації доц. 
Лапшина І.А.  
 

5.3. Підвищення кваліфікації викладачів  
 

Викладачі ЛКА 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 ЛКА у 
процесі проходження стажування встановлюють плідні довгострокові контакти з 
комерційними підприємствами та сприяють забезпеченню місцем проходження практики 
студентів Академії. Разом з тим, результати дослідження та пропозиції, сформовані на 
основі вивчення  інформації досліджуваних підприємств, використовуються у 
навчальному процесі та підготовці науково – методичного. 
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Таблиця 5.2 
Найважливіші стажування викладачів ЛКА за 2010 р. 

 

Працівник Місце стажування Мета Отриманий 
результат 

проф. 
Копилюк 
Оксана 
Іванівна 

Інститут регіональних досліджень 
НАН України, 

14.0108 – 14.02.08 р. 
відділ проблем розвитку 

фінансово-кредитних відносин в 
регіоні 

  

доц. 
Власюк 
Наталія 
Іванівна 

ЛНУ ім. І.Франка 
2009 р. 

Вивчення нових технологій 
викладання дисципліни 

“Фінансовий аналіз” 

Вдосконалення 
організації викладання 

курсу 

доц. 
Чуй 
Ірина 
Романівна 

Університет D’Avern, Франція 
2010 р. 

Ознайомлення з новітніми 
методиками викладання 

Прослухані курси: 
“Shadow Manager” 

UDA Pro, 
Ciel 

к.е.н., ст. викл. 
Ільчук  
Олена 
Олександрівна 

Internationale Summer University, 
Vienna, Austria 

Набуття навиків оцінки 
бізнесу та фінансової 
діяльності підприємств 

Застосування 
оціночних показників 

ефективності 
фінансової діяльності 
у навчальному курсі 

„Економічний аналіз”
ас. 
Хомицький 
Андрій 
Іванович 

Strategic Management Program, 
Riga, Latvia 

Ефективне використання 
потенціалу підприємства 

через формування 
відповідальності набуття 
навичок комунікації та 

спілкування, та управління 
підприємством 

Запровадження нового 
підходу до 
можливостей 
управління 
потенціалом 

підприємства у 
розробці лекцій з 
курсу „Управління 

потенціалом 
підприємства” 

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

Підвищення  кваліфікації  Сертифікат  

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

Знайомство і вивчення 
інтерактивних методів 
навчання,  вивчення 
досвіду організації 

практики студентів та 
працевлаштування 

Набуття досвіду 
використання 

інтерактивних методів 
навчання. 
Сертифікат 

Доц.Бук Л.М.,  
доц. Балук Н.Р. 

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

"Євроіндекс") 

Участь у лекціях, 
семінарах та майстер-
класах у межах 14 

Міжнародної виставки 
реклами, маркетингу, мас-

медіа "REX-2010" 

Вдосконалення 
організації викладання 

курсу 

Демчук Н.М. Університет м. Клермон-Феран 
(Франція), з 22 по 26 листопада 
2010 року 

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

Сертифікат 

Степанов А.В. Університет Барселони (Іспанія), 
з 28 червня по 23 липня 2010 року 

Набуття навичок з 
методики викладання 
іспанської мови в межах 
курсу „Навчання усного 
мовлення при викладанні 
іспанської мови” 

Сертифікат 
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Олашин М.М. Личаківський районний суд м. 
Львова 

Ознайомлення, вивчення 
та узагальнення практики 
розгляду кримінальних 
справ 

Обмін досвідом та 
тісна співпраця 

Сосніна О.В. Львівська обласна прокуратура, 
Львівська міжрайонна 
прикордонна прокуратура 

Вивчення та 
ознайомлення з поточною 
документацією. 

Обмін досвідом та 
тісна співпраця 

Скибіцький Б. А. Прокуратура Галицького району 
м. Львова. 

Вивчення та 
ознайомлення з поточною 
документацією 

Обмін досвідом та 
тісна співпраця 

в.о. доц. Рабінович  
Алла  
Вікторівна 
 

Львівська лабораторія прав 
людини і  громадянина НДУ 
держ. буд. та місц. самовряд. 
АПМ України  

Вивчення та аналіз  
документації  

Запровадження 
нових схем захисту 
прав людини і 
громадянина 

Ковальська 
Мар’яна Євгенівна 

ВАТ „Концерн Галнафтогаз”  
„Корпоративне управління 
України” (Ukrainan Corporate 
Governauel) 

Проведення аналізу 
внутрішньої документації 

Втілення практичних 
аспектів діяльності 

концерну у 
навчальному процесі 

 
6. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

 
Вагомі резерви поліпшення наукової роботи в Академії видаються такими: 
─ збільшення кількості публікацій у загальноукраїнських наукових журналах,  
─ підготовка фундаментальних монографій провідними вченими Академії, 
─ відчутне збільшення (щонайменше у два рази) публікацій, що відповідають 

проблематиці наукових шкіл,  
─ знаходження механізмів належної мотивації наукової роботи, що здатні 

перемагати на всеукраїнських конкурсах дипломних, магістерських та наукових робіт,  
─ вдосконалення системи рейтингової оцінки результатів наукової роботи. 
Серйозні проблеми створює робота Видавництва ЛКА: немає плану видання 

наукової літератури, не виконано накази ректора щодо формування електронних HTML-
копій Вісників ЛКА, не ведеться робота щодо інформування потенційних клієнтів 
покупців про видання вчених Академії.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблиця 1 

Чисельність штатних працівників 

З них (чол.) 
Вчене 
звання 

Нештатні 
проацівники на 

умовах 

Рік № Кафедра 

Чисельність 
штатних 
науково-

педагогічних 
працівників 

(чол.) к.н. д.н. доц. проф. 

% з 
вченим 
ступенем 
і званням сумісники

погодинна 
опл. 

Чисельність 
працівників 
пенсійного 

віку 

Середній 
вік 

штатних 
працівників 

(роки) 
2010 1 Економічної теорії 10 8 1 8 1 90,0 0 0 3 50,9 
2010 2 Економіки підприємства 16 15 0 11 0 68,8 4 0 3 40,8 

2010 3 Бухгалтерського обліку 24 14 0 9 1 41,7 1 0 1 42 

2010 4 Аудиту 18 11 1 9 1 55,6 0 0 3 41 

2010 5 Фінансів і кредиту 25 11 1 7 3 40,0 4 0 7 45,2 

2010 6 Банківської справи 17 9 1 3 2 29,4 4 0 0 39 
2010 7 Фізичного виховання та спорту 18 2 0 3 0 16,7 1 0 7 47 

2010 8 
Економічного прогнозування  
та ризику 

8 5 0 4 1 67 1 0 2 42 

2010 9 Вищої математики 7 2 1 2 1 43 2  3 51,0 

2010 10 Економетрії та статистики 7 3 1 1 1 57,1  -  - 3 47,0 
2010 11 Менеджменту 16 8 1 6 1 44 1 1 4 45 

2010 12 
Інформаційні системи у 
менеджменті 15 7 1 6 1 46,6 - - 7 48,6 

2010 13 ПЗІ 13 7 - 6 - 58,3 1 - 1 47,2 

2010 14 
Комерційної діяльності та 
підприємництва 14 11  11 1 85,7   2 45,0 

2010 15 Експертизи товарів та послуг 15 7 2 7 - 57,1 - - 1 44,2 

2010 16 
Товарознавства непродовольчих 
товарів  16 9 1 6 2 53,3 - - 6 48,0 
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2010 17 
Товарознавства продовольчих 
товарів 20 11 1 8 2 55,6 - - 6 43,4 

2010 18 Хімії і фізики 12 8 - 7 1 75 - 1 3 47,6 

2010 19 Романо-германських мов 17 3 - 2 - 17,6 1 - 3 37,0 
2010 20 Іноземних мов 27 2 - 2 0 11,0 - - 2 35,0 
2010 21 Маркетингу 16 10 2 8 3 75 1 - 3 40 
2010 22 МЕВ 14 7 4 6 2 78,6 4 - - 36 
2010 23 Регіональної економіки 6 5 - 5 - 90 - - 1 37 
2010 24 Історії і політології 10 8 1 5 1 90,0 0  1 44,2 
2010 25 Філософії та культури 13 9 1 8 1 83,0   4  
2010 26 Теорії держави та права 7 4 1 2 1 75,3 2  1 38,0 

2010 27 Цивільного права та процесу  8 3  2  25,0   2 35,0 

2010 28 
Господарського права та 
процесу 9 3  2  30,0 2  2 40,0 

2010 29 
Кримінального проава та 
процесу 6 2  1  28,0 4   35,0 

Всього по Академії 404 204 21 157 27 54 32 1 60 40 
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Таблиця 2 
Відомості про захищені дисертації 

Рік № Кафедра 

ПІП 
дисертант

а Посада 
Здобувач, 
аспірант 

Тема дисертаціїї (наукова 
спеціальність) 

ВУЗ (установа 
захисту) 

Затвердже
ння ВАКом 

№ та 
серія 

диплому 

2010 1 
Економічної 
теорії 

Сороківська 
М.В. 

асистент аспірант Управління фінансовими ризиками 
страхових компаній 

ІРД НАН України   

2010 1 
Економічної 
теорії 

Скірка Н.Я.  здобувач Державне регулювання структурних 
зрушень в інвестиційній діяльності 

економіки України 

ЛНУ імені І. Франка   

2010 1 
Економічної 
теорії 

Полівчак В.С.  здобувач Розвиток комерційного бізнесу 
торговельних товариств 

ЛКА   

2010 1 
Економічної 
теорії 

Вахновська 
Н.А. 

 здобувач Організаційно-економічний механізм 
регулювання та управління фінансовими 
ресурсами акціонерних товариству 

регіоні 

Ужгородський 
національний 

університет МОН 
України 

  

2010 2 
Економіки 
підприємства 

Дуляба 
Наталя 
Іванівна 

асист. аспірант „Економічний механізм функціонування 
торговельного підприємства” 

 08.00.04 
Економіка підприємства 

ЛКА 2010 ДК 
№061127 

2010 2 
Економіки 
підприємства 

Ільчук Олена 
Олександрівн

а 

асист. аспірант „Стратегічне управління економічним 
потенціалом торговельного 

підприємства” 
08.00.04 

Економіка підприємства 

ЛКА 2010 ДК 
№061104 

2010 3 
Бухгалтерськ
ого обліку 

Чабанюк 
О.М. 

ст. викл аспірант Облік і контроль витрат та 
калькулювання собівартості послуг у 
санаторно-курортних установах                 
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит 

Державна академія 
статистики, обліку та 
аудиту Держкомстату 

України 

13.03.10 ДК 
№056380 

2010 3 
Бухгалтерськ
ого обліку 

Бабин І.М. асистент аспірант Облік та контроль витрат і доходів 
платних послуг підприємств споживчої 
кооперації  Облік і контроль витрат та 
калькулювання собівартості послуг у 
санаторно-курортних установах                 
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит 

Київський 
націонаольний 
торгівельно-
економічний 
університет 

01.07.10 ДК 
№061068 
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2010 4 

Аудиту Труфіна 
Жанна 
Степанівна 

ст. викл. аспірант 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. 

Державна 
академіястатистики, 
обліку та аудиту м. 
Київ (27 квітня 2010р.) 

10 листопада 
2010р. 

ДК 
№062271 

2010 4 

Аудиту Підлипна 
Радміла 
Петрівна 

ст. викл. здобувач Аналіз стратегій діяльності 
торговельних підприємств(спец.08.00.09 
- Бухгалтерський облік, аналіз та аудит) 
науковий керівник доц. Редченко К.І. 

Київський національний 
торговельно 
економічний 

університет (18 лютого 
2010р.) 

липень 2010р.   

2010 5 
Фінансів і 
кредиту 

Кушнірчук 
Ю.В. 

  асп. Оподаткування економічних ресурсів в 
системі забезпечення економічної 
безпеки держави 21.04.01 – економічна 
безпека держави 

УВС     

2010 5 
Фінансів і 
кредиту 

Мединська 
Т.В. 

ст.викл. здоб. Податкове стимулювання інвестиційної 
діяльності в Україні. 08.00.08 - гроші, 
фінанси і кредит 

ІРД НАНУ так   

2010 5 
Фінансів і 
кредиту 

Сороківська 
М.В. 

ас.   Управління фінансовими ризиками  
страхових компаній. 08.00.08 - гроші, 
фінанси і кредит 

ІРД НАНУ так   

2010 6 

Банківської 
справи Музичка О.М. ст. 

викладач аспірант 
Оцінка та управління ресурсним 
потенціалом банку (08.00.08 - Гроші, 
фінанси і кредит) 

Інститут регіональних 
досліджень НАН 

України 

1 липня 2010 
р. протокол 
№ 99-06/5 

ДК 
№059487 

2010 11 
Менеджмент

у Фединець Н.І. асистент аспірант 
Програмоване ситуаційне управління 
торговельними підприємствами ЛКА   

2010 11 
Менеджмент

у Мицко О.С. ст. викл. аспірант 

Формування інформаційного 
забезпечення систем управління 
хлібопекарними підприємствами 

Львівський національний 
аграрний університет -  

2010 14 

Комерційної 
діяльності та 
підприємницт
ва 

Дражниця 
С.А. викладач   аспірант 

Економіко-організаційне забезпечення 
діяльності мереж крупноформатних 
підприємств торгівлі ЛКА 

на розгляді 
ВАК  
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2010 14 

Комерційної 
діяльності та 
підприємницт
ва 

Опанащук  
Ю.Я. 

Практич
ний  
працівник Здобувач 

Організаційно-економічний  механізм  
функціонування  підприємств  
готельного  господарства ЛКА Затверджено  

2010 16 

Товарознавст
ва 
непродовольч
их товарів  

Ніколайчук 
Л.Г 

Ст. 
викладач Здобувач 

Наукові засади формування 
асортименту і оцінювання 
властивостей білизняних тканин з 
котоніном 

Київський національний 
торговельно-
економічний 
університет _ _ 

2010 17 

Товарознавст
ва 
продовольчих 
товарів 

Давидович 
О.Я. асистент аспірант 

Формування споживних властивостей 
печива цукрового з природними 
антиоксидантними добавками 

Київський національний 
торговельно-
економічний 
університет _ _ 

2010 17 

Товарознавст
ва 
продовольчих 
товарів Родак О.Я. асистент аспірант 

Споживні властивості спредів 
підвищеної біологічної цінності 

Київський національний 
торговельно-
економічний 
університет _ _ 

2010 18 Хімії і фізики Яцишин Б.П. доцент здобувач 

"Процеси перенесення носіїв заряду в 
невпорядкованих структурах" 
 (Доктор технічних наук) 

Національний 
університет  "Львівська
 поліпехніка" 

Затвердженн
я ВАКом  

2010 19 

Романо-
германських 
мов Ковалик Н. В. 

старший 
викладач здобувач 

Смислотвірні та прагматико-
функціональні особливості лексеми 
service в англійських економічних і 
юридичних текстах. Спеціальність: 
10.02.04 – германські мови. 

Львівський національний університет імені Івана 
Франка Міністерства освіти і науки України 

2010 20 Іноземних мов        
2010 21 Маркетингу        

2010 21 МЕВ 

Флейчук М.І. Доцент докторант 

Теоретико-методологічні засади 
детінізації економіки та протидії 
корупції в Україні  в умовах глобалізації 

 

6  жовтня 
2010 р. 

№ ДД 
008672  
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2010 22 МЕВ 

Яремко 
Лариса 

Адольфівна доцент докторант 

Забезпечення зовнішньоекономічної 
безпеки прикордонного регіонув умовах 
глобалізації (Спеціальність: 21.04.01 – 

економічна безпека держави) 
Національний інститут проблем міжнародної безпеки 
при Раді національної безпеки і оборони України 

2010 23 
Регіональної 
економіки        

2010 24 
Історії і 
політології        

2010 25 
Філософії та 
культури        

2010 26 

Теорії 
держави та 
права        

2010 27 

Цивільного 
права та 
процесу         

2010 28 

Господарсько
го права та 
процесу        

2010 29 

Кримінальног
о права та 
процесу        

Всього по Академії 18       
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Таблиця 3 
Відомості про виконання науково-дослідних робіт 

Термін виконання Кількість виконавців 

Рік № Кафедра 
Найменування роботи і її 

етапів, П.І.П. Керівника теми  

початок 
(рік, 

квартал) закінчення Замовник 

Джерела 
фінансування 
і організація, 
що фінансує 

Ціна 
(вартіст
ь НДР), 

(грн.) 

Обсяг 
робіт за 
звітний 
період, % 
готовнос

ті викладачів студентів 
2010 1 Банківської 

справи 
Організаційно-економічний 
механізм функціонування банків 
України в сучасних умовах 
(проф. Вовчак О.Д., проф. 
Копилюк О.І., доц. Міндрова 
З.М., викладачі, аспіранти 
кафедри ) 

2010 
 IV квартал 

2013 бюджетна бюджетна   15 3 

2010 1 Банківської 
справи 

Ефективність інноваційно-
інвестиційної діяльності банків 
України (проф. Вовчак О.Д., 
проф. Копилюк О.І., доц. 
Міндрова З.М., викладачі, 
аспіранти кафедри ) 

2010 
 IV квартал 

2014 бюджетна бюджетна   15 3 

2010 1 Банківської 
справи 

Фінансово-економічна 
діяльність кооперативних 
банків: зарубіжний та 
вітчизняний досвід (проф. 
Вовчак О.Д., проф. Копилюк О.І., 
доц. Міндрова З.М., викладачі, 
аспіранти кафедри ) 

2010 
 IV квартал 

2015 бюджетна бюджетна   15 3 

2010 2 Аудиту Удосконалення обліку, аналізу і 
контролю діяльності суб’єктів 
господарювання (наук. кер. 
проф. Рудницький В.С.) 

ІV кв.2009 ІV кв.2013 ЛКА  бюджетна  38000 30 17  
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2010 3 Бухгалтерськ
ого обліку 

Удосконалення бухгалтерського 
обліку на підприємствах і в 
організація споживчої 
кооперації 

2006 (1  кв) 2011 Управління 
бухгалтерсь
кого обліку, 
звітності і 
корпоратив
них прав 

Укоопспілки 

ініціативна  78 24 42 

2010 3 Бухгалтерськ
ого обліку 

Облік у системі управління 
діяльністю суб'єктів 
підприємництва та бюджетних 
установ 

2006 (1  кв) 2011 ЛКА ініціативна  82 24 26 

2010 3 Бухгалтерськ
ого обліку 

Розробка і впровадження моделі 
підготовки фахівців з обліку та 
аудиту в умовах конвергенції 
національних освітніх систем 

2006 (1  кв) 2011 Управління 
бухгалтерсь
кого обліку, 
звітності і 
корпоратив
них прав 

Укоопспілки 

ініціативна  84 24 33 

2010 4 Фінансів і 
кредиту 

Оподаткування економічних 
ресурсів в системі забезпечення 
фінансової безпеки України 
(д.е.н. Футало Т.В.) 

2010 2010 ЛКА   100 9 0 

2010 4 Фінансів і 
кредиту 

Перспективи інвестування в 
небанківському фінансовому 
секторі економіки.(д.е.н. 
Футало Т.В.) 

2010  ЛКА      

2010 4 Фінансів і 
кредиту 

Місцеві податки і збори в 
системі фінансових ресурсів 
місцевого самоврядування. 
(д.е.н. Футало Т.В.) 

2010 2010 ЛКА   100 9 0 

2010 4 Фінансів і 
кредиту 

Оцінка ефективності 
фінансово-господарської 
діяльності торговельних 
підприємств та шляхи її 
підвищення.(д.е.н. Футало Т.В.) 

2010        

2010 5 Економіки 
підприємства 

Управління розвитком  
підприємств торгівлі в 
посттрансформаційних умовах 
(наук. кер. проф. Міценко Н.Г.) 

2010 2012 
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2010 5 Економіки 
підприємства 

Управління економічною 
безпекою суб’єктів 
підприємницва (наук. кер. д.е.н. 
Васильців Т.Г., 
виконавець: Бойкевич О.Р.) 

2010 2011 ЛКА кафедральна  0,1 1 1 

2010 5 Економіки 
підприємства 

Організаційно-економічне 
програмування безпеки 
соціально-економічних систем 
(наук. кер. д.е.н. Васильців Т.Г., 
виконавці: доц. Іляш О.І., 
Гринкевич С.С.,  Городня Т.А., 
аспіранти) 

2010 2015 ЛКА кафедральна  0,1 4 5 

2010 6 Економічної 
теорії 

         

2010 7 Фізичного 
виховання 

"Динаміка фізичного розвитку і 
фізичної підготовленості 
студентів ЛКА і шляхи 
підвищення ефективності 
академічних занять із 
студентами спеціального і 
основного відділень" Райтер Р.І. 

2006 червень 
2011р. 

ЛКА кафедральна  0,9 16 0 

2010 8 

Економічного 
прогнозування 
та ризику 

Кількісні методи в економіці 
проф. Копич І.М. 2004 2011 ЛКА   70 7  

2010 8 

Економічного 
прогнозування 
та ризику 

Розробка дистанційних 
технологій та курсів для 
підтримки і розширення функцій 
Веб-центру ЛКА 

2007 2011 ЛКА   90 4  

2010 9 ВМ 

“Застосування комп’ютерних 
технологій у викладанні і 
вивченні математичних 
дисциплін в ЛКА”, доц. 
М.О.Гірник  

2006.1 2011.1 ЛКА ЛКА 0 100 6  

 10 

Економетрії 
та 
статистики  

        

2010 11 
Менеджмент

у 

Формування систем 
менеджменту в організації, 
проф. Хміль Ф.І. 

2009  
I-квартал 

І-півріччя 
2012 ЛКА ЛКА 0 50% 6  
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 12 

Інформаційні 
системи у 
менеджменті  

        

2010 13 ПЗІ 

 "Тестування студентів на 
основі Internet-технологій" (доц. 
Костенко А.В.)  

2007 2010 ЛКА ЛКА 2000 100% 6 40 

2010 13 ПЗІ 

 "Розробка програмного 
забезпечення та застосування 
комп’ютерних технологій для 
підтримки навчального процесу 
в спеціальних дисциплінах" (доц. 
Костирко В.С.)  

2007 2010 ЛКА ЛКА 2000 100% 9 50 

2010 14 

Комерційної 
діяльності та 
підприємницт
ва 

Трансформації  в  сфері  
товарного  обігу 2009 2012 ЛКА - - 20% 11   

  15 Експертизи товарів та послуг                 

2010 17 

Товарознавст
ва 
продовольчих 
товарів 

 “Проблеми поліпшення 
споживних властивостей, 
збережності та наукове 

обгрунтування і розроблення 
продуктів підвищеної харчової 

цінності” (державний 
реєстраційний номер 

0110U003067)                (проф. 
Сирохман І. В.)  01.05.2010р 

01.12.2015 
р. ЛКА ЛКА 300 5 10 - 

2010 18 Хімії і фізики 

Вивчення хемілюмінесцентних 
реакцій люмінолу з 

монопероксикислотами в 
присутності каталізаторів – 
солей кобальту, заліза і міді. 
проф. Скоробогатий Я.П. 3 кв.2009р 2кв.2011р соціальна     25 3   

2010 18 Хімії і фізики 

Розробка методик визначення 
різних органічних і неорганічних 
речовин у харчових продуктах 4 кв.2009р 2кв.2011р соціальна     30 3   

  19 

Романо-
германських 
мов                  
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2010 20 Іноземних мов 

Розвиток наукової творчості 
студентів з використанням 

іноземних мов 2009 2011   0 34 22  
 21 Маркетингу          

2010 22 МЕВ 

 “Рівновага платіжного балансу 
під час реалізації моделі 

інноваційно-інвестиційного 
розвитку” (державний 
реєстраційний номер 

0108U000444) (проф. Шевчук 
В.О.)  2008 2010 ЛКА ЛКА 1000 80 4  

2010 23 
Регіональної 
економіки 

В стані розробки тема 
(концепція): "Стратегія 
розвитку регіональних 
господарських систем" (доц. 
Заблоцький Б.Ф.) 2006 2011    80 6  

2010 24 
Історії і 
політології 

Історія філософії і культури 
України 2008 2012 ЛКА ЛКА  85 8  

2010 25 
Філософії та 
культури 

Історія філософії і культури 
України 2008 2012 ЛКА ЛКА  75 9  

2010 26 

Теорії 
держави та 
права 

 Проблеми правового 
регулювання прав людини в 

Україні  2008 2012 ЛКА ЛКА  75 5 - 

2010 27 

Цивільного 
права та 
процесу  

Проблеми удосконалення 
цивільно-правового регулювання 

договірних відносин 2008 2012 ЛКА ЛКА  25 8  

2010 28 

Господарсько
го права та 
процесу 

Проблеми вдосконалення 
правового регулювання 
господарської діяльності 2008 2012 ЛКА ЛКА  75 8  

2010 29 

Кримінальног
о права та 
процесу 

Кримінально-правові засоби 
захисту прав особи 2008 2012 ЛКА ЛКА  7 8 20 

Всього по Академії 34     43000  289 226 
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Таблиця 4 
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

Рік № Кафедра План на рік (чол.) Всього на ФПК, ІПК семінари 

шляхом 
проходження 
стажування 

Перебували на посадах наукових 
працівників, творчих відпустках для 
захисту дисертації 

2010 1 
Банківської справи 

8 8 0 5 3 0 

2010 2 Аудиту 1 1 0 0 1 0 
2010 3 

Бухгалтерського обліку 
5 15 0 0 15 0 

2010 4 Фінансів і кредиту 0 8 0 0 5 2 
2010 5 Економіки  

підприємства 
2 2 0 0 0 2 

2010 6 Економічної теорії 1 2 2 2 2 0 
2010 7 

Фізичного виховання 
2 2 2 0 2 0 

2010 8 
Економічного прогнозування  
та ризику 

5 

4 1 4 0 0 

2010 9 Вищої математики 1 1  1 1 0 

2010 10 
Економетрії та 
статистики 0 0 0 0 0 0 

2010 11 Менеджменту 4 4 0 4 0 0 

2010 12 
Інформаційні системи у 
менеджменті 2 0 0 0 0 2 

2010 13 ПЗІ 0 0 0 0 0 0 

2009-
2010 14 

Комерційної діяльності та 
підприємництва 2 2 0 9 2 0 

2009-
2010 15 

Експертизи товарів та 
послуг 4 4 0 0 3 1 

2009-
2010 16 

Товарознавства 
непродовольчих товарів  1 1 0 0 1 0 



 37

2009-
2010 17 

Товарознавства 
продовольчих товарів 4 4 0 0 4 0 

2009-
2010 18 Хімії і фізики 2 2 0 0 2 1 

2009-
2010 19 Романо-германських мов 2 17 0 17 4 0 
2010 20 Іноземних мов 14 12 2 9 1 0 

2010 21 Маркетингу 0 0 0 0 0 0 

2010 22 МЕВ 3 3 0 0 3 0 

2010 23 Регіональної економіки 0 0 0 0 0 0 

2010 24 Історії і політології 1 3 0 3 0 0 

2010 25 Філософії та культури 2 2 0 0 2 0 

2010 26 Теорії держави та права 3 3 0 3 0 0 

2010 27 
Цивільного права та 
процесу  0 2 0 0 2 0 

2010 28 
Господарського права та 
процесу 3 3 0 3 0 0 

2010 29 
Кримінального проава та 
процесу 0 0 0 0 0 0 

Всього по Академії 57 75 7 25 37 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


