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Наукова робота професорсько-викладацького складу та аспірантів Академії 
здійснювалася у відповідності з перспективним планом наукової діяльності на 2011─2015 
рр. та програмами розвитку наукових шкіл, що функціонують в Інституті економіки та 
фінансів і чотирьох факультетах  менеджменту, міжнародних економічних відносин, 
товарознавчо-комерційного та юридичного.  

Основні результати наукової роботи за звітний період можна підсумувати 
так: 

 збільшення вдвічі з 6 до 12 науково-дослідних робіт з номером державної 
реєстрації (при цьому загальна кількість НДР у 2011 р. зросла до 66 проти 34 у 2010 р.), 
що піднімає організацію наукової роботи на якісно вищий рівень, сприяє активізації 
творчої діяльності наукових колективів та дозволяє  впорядкувати роботу над виконанням 
НДР, а також підвищити відповідальність керівників структурних підрозділів та лідерів 
наукових шкіл за ефективність наукової роботи; 

 збільшення кількості захищених дисертацій  кандидатських (до 25 проти 17) 
та докторських (у 2011 р. їх захищено відразу 5, що відповідає показнику попереднього 
2010 р.  загалом за три останні роки кількість докторів у Академії зросла на 40%), що 
сприяє поліпшенню якісних показників професорсько-викладацького складу та форму-
ванню надійного кадрового резерву наукових шкіл і кафедр. Одним із сприятливих чин-
ників процесу підготовки дисертаційних досліджень слід вважати практичну реалізацію 
обраного ректоратом курсу на збільшення в Академії кількості спеціалізованих вчених рад 
із захисту дисертацій та результативності їхньої роботи; 

 завершено перевід роботи аспірантури на засади самоокупності, лише 11 аспі-
рантів навчаються за кошти академії (зараз у декретній відпустці) проти 56 у 2006 р., що 
становило 43% зі загального контингенту аспірантури; 

 пожвавлення участі вчених Академії у роботі міжнародних наукових конфе-
ренцій, що сприяє професійному розвитку професорсько-викладацького складу та поши-
ренню позитивного іміджу навчального закладу (за звітний період підготовлено більше 50 
виступів на Міжнародних конференціях за кордоном); 

 студентами Академії прийнято участь у ІІ турі п’ятнадцяти Всеукраїнських 
студентських олімпіадах та наукових конкурсах, підготовлено 78 доповідей на 
студентських конференціях та семінарах, опубліковано 207 статей, у т.ч. одну статтю у 
фаховому науковому журналі “Економічний часопис─XXI” (Линник О.); 

 відбулося відчутне збільшення питомої ваги кандидатів та докторів наук (з 55 до 
60% професорсько-викладацького складу).  

До переліку вагомих успіхів слід віднести: 
 збільшення до 66 опублікованих статей у загальноукраїнських журналах; 
 проведення 4─8 квітня 2011 р. загальноакадемічного Тижня науки, що передба-

чав роботу наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів нав-
чально-наукового комплексу “Академія” “Проблеми післякризової економічної політики в 
Україні”, презентацію друкованих наукових праць вчених Академії за 2010 рік, конкурсу 
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на кращу одноосібну статтю молодого (до 35 років) вченого Академії у загальноукраїн-
ському або зарубіжному журналі, презентацію завершеної НДР “Рівновага платіжного 
балансу під час реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку” (керівник теми: 
проф. Шевчук В.О.). 

 28─29 квітня 2011 р. на базі кафедри бухгалтерського обліку було проведено VI 
Міжнародну науково-практичну конференцію „Стан, проблеми та перспективи розвитку 
обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління”; 

Підвищенню якості академічної роботи безумовно сприятиме стажування доц. 
Лапшиної І.А. в Оксфордському університеті (Великобританія), що відбулося в рамках її 
участі у дослідницькому проекті “Imagining Europe from the outside” та Бабин І.М. у 
Хамбер коледжі м. Торонто (Канада) Вперше до аспірантури Академії зараховано 
іноземного громадянина  Петрашука А. (Румунія), що з певністю слугуватиме 
розширенню наявних можливостей та поглибленню досліджень з економічної 
проблематики. 

Завдання на найближчу перспективу передбачають: 
 збільшення частки рейтингових публікацій, передусім у вітчизняних та 

зарубіжних виданнях, що зареєстровані в наукометричній базі даних Scopus; 
 підвищення якості монографічних досліджень, що повинні не лише відбивати 

авторське бачення наукової проблеми, але й містити критичний аналіз вітчизняного і 
світового досвіду та позиціонування авторських пріоритетів відповідно до останніх в часі 
досягнень українських і зарубіжних вчених; 

 регулярне підвищення кваліфікації працівників у вузах м. Львова та Західного 
регіону, а також інших провідних українських вузах та академічних установах, що харак-
теризуються високою результативністю наукових досліджень;  

 наполегливіший пошук підходів до залучення для наукової роботи успішних 
практиків  випускників Академії; 

 розширення досліджень на кооперативну тематику; 
 поглиблення наукової співпраці з учасниками навчально-методичного комп-

лексу “Економосвіта”, що об’єднує низку провідних вузів Західного регіону: Львівський 
інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, Інститут економіки та 
менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, Тернопільський на-
ціональний економічний університет, Львівська державна фінансова академія, Луцький 
національний технічний університет, Державна вища професійна школа м. Ярослава (Рес-
публіка Польща); 

 оптимізацію діяльності СНТ.  
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РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Наукові дослідження вчених Академії в основному зосереджувалися навколо вико-
нання науково-дослідних робіт згідно перспективних планів діяльності кафедри та/або 
рамках розвитку діючих наукових шкіл. 

1.1. Тематика науково-дослідних робіт 

У звітному році, згідно з планом науково-дослідних робіт Академії, колектив вик-
ладачів і аспірантів ЛКА виконував 66 тем за участю практично всіх викладачів та 
близько 350 студентів. Даний показник значно перевищує результати попередніх років, 
наприклад плідного для розвитку науково-дослідної роботи 2008 р., коли виконувалося 39 
НДР (рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем викладачами кафедр ЛКА, 
2004─2011 рр. 

Відчутне збільшення кількості науково-дослідних робіт пояснюється передусім 
зростаючою активністю вчених Інституту  економіки та фінансів (ІЕтаФ) і товарознавчо-
комерційного факультету (ТКФ). Зокрема, у 2011 р. розпочато роботу над десяти новими 
НДР на кафедрах фінансів, бухгалтерського обліку, економіки підприємства і 
товарознавства продовольчих товарів.   

Примітно, що у звітному періоді значно зросла (до 12) кількість НДР з 
державною реєстрацією: 

─ “Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія” (доц. 
Бачинський В.І.), державний реєстраційний номер 01111U010542; 

─ “Розвиток методології та організації бухгалтерського обліку і контролю на 
підприємствах споживчої кооперації України” (проф. Озеран В.О.), державний реєстра-
ційний номер 01111U010543; 
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─ “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі 
управління підприємств основних галузей економіки” (проф. Куцик П.О.), державний 
реєстраційний номер 01111U010540; 

─ “Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, 
організація” (проф. Куцик П.О.), державний реєстраційний номер 01111U010539; 

─ “Проблеми поліпшення споживних властивостей, збереженості та наукове обґру-
нтування і розроблення продуктів підвищеної харчової цінності” (проф. Сирохман І. В.), 
державний реєстраційний номер 0110U003067; 

─ “Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей біологічної цінності 
і зберігання жировмісних борошняних кондитерських виробів (проф. Сирохман І. В.), 
державний реєстраційний номер 0110U005163; 

─ “Дослідження проблем формування асортименту і якості взуттєвих матеріалів і 
взуття” (доц. Беднарчук М.С.), державний реєстраційний номер 0110U005164; 

─ “Наукове обґрунтування інформаційного забезпечення товарів” (доц. Беднарчук 
М.С.), державний реєстраційний номер 0111U004078; 

─ “Дослідження і формування споживних властивостей взуття спеціального 
призначення” (доц. Беднарчук М.С.), державний реєстраційний номер 0111U004079. 

В 2011 р. започатковано дослідження в рамках трьох науково-дослідних робіт: 
─ “Моделювання національної системи обліку і контролю в умовах використання 

міжнародних стандартів фінансової звітності” (доц. Канак Й. В.), державний реєстрацій-
ний номер 01111U010544 (вересень 2011 р.); 

─ “Розвиток методології та організації обліку, аналізу і контролю у ВНЗ” (доц. 
Медвіль Л.Г.), державний реєстраційний номер 01111U010541 (червень 2011 р.); 

─ “Дослідження і формування споживних властивостей спортивного взуття” (доц. 
Беднарчук М.С.), державний реєстраційний номер 0111U004080 (березень 2011 р.). 

З-поміж інших розпочатих науково-дослідних робіт слід виокремити: 
─ “Інвестиційний потенціал фінансово-кредитних організацій України” (проф. 

Футало Т.В.); 
─ “Розробка комп’ютерних технологій перевірки знань на базі різних принципів 

побудови тестових завдань з застосуванням баз даних, Інтернет та мультимедійних за-
собів“ (доц. Костенко А.В.); 

─ “Впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних комп’ютерних 
технологій, баз даних та знань” (доц. Костирко В.С., доц. Плеша М.І.); 

─ ”Формування і оцінювання асортименту властивостей і якості непродовольчих 
товарів” (проф. Доманцевич Н.І.); 

─ “Філологічні дослідження та їх застосування на практиці” (доц. Ковалик Н.В.); 
─ “Сучасні дослідження в галузі методики викладання іноземних мов” (доц. Ковалик 

Н.В.); 
─ “Актуальні проблеми розвитку економіки та права очима наукової молоді ЛКА” 

(доц. Ковалик Н.В.). 
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У 2011 р. кафедрами ЛКА було завершено виконання тринадцяти НДР:  
─ “Управління економічною безпекою суб’єктів підприємництва” (проф. Васильців 

Т.Г.); 
─ “Інвестиційний потенціал фінансово-кредитних організацій України” (проф. 

Футало Т.В.); 
─ “Статистичне дослідження товарних ринків України” (проф. Єлейко В.І.); 
─ “Кількісні методи в економіці” (проф. Копич І.М.); 
─ “Розробка дистанційних технологій та курсів для підтримки і розширення функцій 

Веб-центру ЛКА” (проф. Копич І.М.); 
─ “Вивчення хемілюмінесцентних реакцій люмінолу з монопероксикислотами в 

присутності каталізаторів  солей кобальту, заліза і міді” (проф. Скоробогатий Я.П.); 
─ “Розробка методик визначення різних органічних і неорганічних речовин у 

харчових продуктах” (доц. Василечко В.О.); 
─ “Дослідження оптичних властивостей кристалів складних окисних сполук” (доц. 

Гречух Т.З.); 
─ “Вивчення електрофізичних характеристик і структури тонких плівок системи 

РЗМ-Fе-Аl-Gе” (проф. Яцишин Б.П.); 
─ “Вивчення оптичних параметрів і структури тонких плівок для оптичного запису 

інформації´(доц. Коструба А.М.); 
─ “Рентгеноструктурний аналіз системи Al-Tb-Ge” (aсист. Породко І.Г.); 
─ “Іншомовна компетенція як невід’ємна складова професійної підготовки майбу-

тнього фахівця” (доц. Думашівський Я.Є.); 
─ “Традиційні та новітні аспекти лінгвістичних досліджень” (доц. Думашівський 

Я.Є.). 
Конкретним підсумком виконання кафедральних НДР стала участь викладачів Ака-

демії у конференціях, публікація у фахових виданнях результатів наукових досліджень, 
видання монографій, захист кандидатських і докторських дисертацій, а найголовніше  
використання отриманих наукових результатів для підвищення якості навчального про-
цесу.  

У 2011 р. за результатами виконання науково-дослідних робіт:  
а) опубліковано 66 наукових статей у загальноукраїнських журналах і 38  у 

зарубіжних виданнях; 
б) матеріали наукових досліджень використовувалися при підготовці круглих сто-

лів, а також підготовці лекцій та проведенні практичних і семінарських занять; 
в) за тематикою науково-дослідних робіт Академії у 2011 р. захищено 30 дисер-

таційних робіт, з них: 
 п’ять докторських дисертацій (Носов О.Ю., Вдовичин І.Я., Щур Б.В., Канцір 

В.С., Артус М.М.);  
 25 кандидатських дисертацій (Іжевський В.В., Лозовицька Д.С., Мазуренко 

О.М., Созанський Л.Й., Боднарюк І.Л., Заброцька О.В., Асаулюк С.Л., Кісь Г.Р., Бойкевич 
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О.Р., Ванівська О.І., Атаманчук З.А., Макогін З.Я., Ящук В.І., Лопащук І.А., Дацко О.І., 
Філь М.І., Бодак М.П., Гирка О.І., Фігель Ю.О., Котуха О.С., Бутов А.М., Сербина О.Г., 
Орлова О.М., Яцко В.В., Шевченко С.Г.). 

Упродовж року ректоратом Академії акцентувалося, щоб виконання та завершення 
кожної науково-дослідної роботи не лише документувалося належним чином, але й 
отримувало належний академічний резонанс. Прикладом може слугувати завершення НДР 
кафедри міжнародних економічних відносин “Рівновага платіжного балансу під час 
реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку” (державний реєстраційний номер 
0108U000444, керівник теми: проф. Шевчук В.О.), що супроводжувалося загальноакаде-
мічною презентацією отриманих результатів (5 квітня 2011 р.  в рамках тижня науки в 
Львівській комерційній академії) та “круглим столом” в Університеті банківської справи 
НБУ (м. Київ) за участю вчених навчальних закладів комплексу “Економосвіта” (14 червня 
2011 р.). Інформацію про обговорення опубліковано у журналі “Вісник НБУ”. На сьогодні 
за підсумками проведеного дослідження завершується підготовка колективної монографії з 
робочою назвою “Рівновага платіжного балансу під час реалізації моделі інноваційно-
інвестиційного розвитку: невдалий досвід України” (під редакцією проф. Шевчука В.О.), 
що повинно стати логічним завершенням зробленої роботи. Подібну практику слід 
поширювати і максимально використовувати для підвищення наукового іміджу Академії, 
як академічного закладу найвищого рівня.  

Послідовне і впорядковане виконання власних НДР, що відбивають академічний 
профіль кафедри, повинно сприяти розвитку наукових шкіл Академії і слугувати 
елементом інтеграції наукової та педагогічної діяльності. Також необхідно знайти 
оптимальний баланс між участю окремих вчених у кафедральних дослідженнях та роботах 
на замовлення сторонніх академічних та неакадемічних установ. У 2011 р. такі роботи 
виконувалися проф. Флейчук М.І. та проф. Васильцівим Т.Г. З іншого боку, бракує 
прикладів подібної співпраці в рамках  комплексу “Економосвіта”, що важливо з погляду 
тіснішої інтеграції наукових досліджень та навчального процесу. 

24
28

5
3

6

0

5

10

15

20

25

30

Інститут
економіки та

фінансів

Товарозн.-
комерційний
факультет

Факультет
менеджм. 

Факультет
МЕВ

Юридичний
факультет

 

Рис. 1.2. Кількість виконуваних науково-дослідних робіт в розрізі факультетів, 2011 р. 
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Найбільш результативними за звітний період стали ТКФ та ІЕтаФ (рис. 1.2). 
Виразне пожвавлення наукової роботи спостерігається на кафедрах бухгалтерського 
обліку, економетрії і статистики та іноземних мов, проте викликає певну стурбованість 
відсутність науково-дослідних робіт на кафедрах менеджменту, експертизи товарів та 
послуг, аудиту. Досі залишається невирішеною проблема виконання НДР на випусковій 
кафедрі маркетингу, що не сприяє становленню наукових шкіл та підвищенню якості 
навчального процесу. Слід прагнути до такого стану справ, коли кожна кафедра виконує 
одну-дві масштабні НДР, які можуть претендувати на загальноукраїнське визнання. 

1.2. Розвиток наукових шкіл 

За звітний період продовжено 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 14 наукових шкіл, що 
становить хорошу вихідну позицію для розвитку наукових досліджень, підвищення їхньої 
ефективності та авторитетності на загальноукраїнському рівні. 

В ІЕтаФ діють вісім наукових шкіл. На кафедрі економічної теорії під керівництвом 
проф. Башнянина Г.І. продуктивно функціонує наукова школа з дослідження проблем 
перехідних економічних систем, що повністю відповідає низці формальних ознак (значу-
щість одержаних результатів, високий авторитет у певній галузі науки, оригінальність 
методики досліджень, спільні наукові погляди, наявність наукового лідера та висока квалі-
фікація дослідників, згуртованих навколо провідного вченого). За останні роки за проб-
лематикою школи було захищено 11 докторських і 63 кандидатських дисертацій, у тому 
числі у 2011 р. дві докторські (Артус М.М., Носов О.Ю.) та шість кандидатських робіт 
(Бутов А.М., Сербина О.Г., Орлова О.М., Яцко В.В., Шевченко С.Г., Іжевський В.В.).  

На кафедрі аудиту сформовано наукову школу ”Методологія та організація обліку, 
аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання” (проф. Рудницький В.С.). У 
рамках діяльності цієї школи захищено 18 кандидатських і одну докторську дисертацію. В 
2011 р. захищено одну кандидатську дисертацію (Лозовицька Д.С.), опубліковано 22 
статті загальним обсягом 8,2 д.а., з них 11  у фахових збірниках, одну  в зарубіжному 
виданні і дванадцять тез доповідей на наукових конференціях. 

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 проф. 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 2011 р. 
опубліковано  55 робіт, 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─2011 рр. діяльність наукової школи позначилася захистом семи кандидатських 
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дисертацій, виконанням дев’яти НДР та публікацією десяти монографій. Зокрема в 2011 р. 
захищена одна дисертація (Кісь Г.Р.) та видано дві монографії. Крім цього, у 2010 р. на 
кафедрі започатковано нову наукову школу “Забезпечення економічної безпеки соціально-
економічних систем” під керівництвом проф. Васильціва Т.Г., активними учасниками якої 
є доц. Іляш О.І., доц. Гринкевич С.С., доц. Городня Т.А. В 2011 р. основним досягненням 
школи є захищена дисертація (Бойкевич О.Р.) та завершення виконання науково-дослідної 
роботи. За результатами діяльності наукових шкіл кафедри економіки підприємства у 
2011 р. опубліковано 11 статей у загальноукраїнських журналах та дві монографії. 

На кафедрі фінансів і кредиту активно функціонує наукова школа “Управління 
фінансами” (проф. Біла О.Г., доц. Мицак О.В.). За тематикою наукової школи у 2011 р. 
видано три посібники (автори ─ Футало Т.В., Мединська Т.В., Власюк Н.І., Мельник М.І., 
Крамченко Р.А., Сокульський В.М.) та опубліковано 29 наукових статей у фахових 
збірниках. 

На кафедрі банківської справи в рамках наукової школи “Банківська інвестиційна 
діяльність” (проф. Вовчак О.Д.) за 2004─2011 рр. захищено сім дисертації, опрацьовано 
дев’ять науково-дослідних робіт, видано тринадцять монографій та опубліковано близько 
300 наукових праць. В 2011 р. видано дві монографії. 

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. За тематикою наукової школи у 2011 р. було захищено 
дисертацію Ящук В.І. На цій же кафедрі успішно розвивається наукова школа „”Розробка 
і впровадження дистанційних освітніх технологій у вищій школі” (доц. Артеменко В.Б.). 
За період функціонування 2008─2011 рр. опубліковано вісім наукових праць. 

На кафедрі менеджменту формується школа “Сучасний менеджмент організацій” 
під керівництвом проф. Хміля Ф.І. За тематикою наукової школи у 2009─2011 р. захище-
но одну дисертацію та опубліковано п’ять наукових праць.  

На кафедрі МЕВ активно розвивається наукова школа “Проблеми платіжного 
балансу в залежній економіці” (проф. Шевчук В.О.), де за відповідною проблематикою за-
хищено чотири дисертації (Черкас Н.І., Атаманчук З.А., Римарська Р.Ю., Думич І.І.), ще 
одну підготовлено до захисту (Чех М.М.), виконано НДР “Рівновага платіжного балансу 
під час реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку” та опубліковано два 
монографічних дослідження, в тому числі у 2011 р. під авторством проф. Шевчука В.О. та 
доц. Копича Р.І. видано монографію “Фіскальна політика країн Центральної і Східної 
Європи: євроінтеграційні виклики”. 

На кафедрі маркетингу формується науково-педагогічна школа “Теоретичні і 
практичні аспекти вдосконалення функціонування ринку товарів і послуг підприємств 
середнього й малого бізнесу та споживчої кооперації в умовах перехідних економічних 
систем за концепцією маркетингу” (проф. Скибінський С.В.). За період 2004─2011 рр. 
захищено вісім кандидатських дисертацій, виконано одну НДР та дві монографії.  
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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 будів-
ництва (проф. Гелей С.Д.).  

На майбутнє принципово важливо, щоб розвиток та функціонування наукових шкіл 
не обмежувалися лише підготовкою дисертаційних досліджень, як це часто відбувається, а 
насамперед матеріалізувалися у рейтингових публікаціях провідних українських та за-
рубіжних видань. Проблема збільшення кількості і покращення якості рейтингових 
публікацій досі залишається актуальною і повинна ефективно вирішуватися спільними 
зусиллями завідувачів кафедр та деканів факультетів. 

РОЗДІЛ 2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ 

Робота з аспірантами  це один з найбільш об’єктивних показників організації 
наукової роботи, академічного рівня досягнутих результатів, але насамперед  якості 
навчального процесу, оскільки аспірантура  його логічне продовження. 

2.1. Аспіранти і докторанти  

Попри відомі проблеми академічної сфери, що пов’язані з несприятливими демогра-
фічними чинниками, в 2011 р. досягнуто максимальної за останні роки кількості аспіран-
тів, що навчаються на комерційній основі  127 чоловік (в 2010 р. цей показник становив 
125) (рис. 2.1). Фактично за останні два роки завершено перехід на комерційні засади 
навчання в аспірантурі, оскільки одинадцять аспірантів, що були зараховані на навчання 
на безоплатній основі зараз знаходяться в академічній відпустці. 
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Рис. 2.1. Аспіранти ЛКА (чол.), 2004─2011 рр. 

У 2011 р. вперше до аспірантури Академії зараховано іноземного громадянина  
Петрашука А. (Румунія), що з певністю слугуватиме поглибленню досліджень з 
економічної проблематики. 
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Зростаюча тенденція до збільшення загальної кількості аспірантів Академії маскує 
декілька проблем на кафедральному рівні. Якщо з-поміж кафедр ІЕтаФ в 2009─2011 рр. 
вдвічі зросла кількість аспірантів на кафедрі економічної теорії (рис. 2.2), то цілком про-
тилежною тенденцією характеризуються решта найбільших кафедр Інституту. Частково 
це пояснюється вирішенням кадрових проблем на усіх випускних кафедрах ІЕтаФ та 
об’єктивним зменшенням попиту на підготовку науково-педагогічних кадрів у зв’язку з 
демографічними тенденціями, однак не слід нехтувати чинником зниження уваги до робо-
ти з аспірантами з боку більшості вчених Інституту економіки та фінансів. 

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Банківська справа
Аудит
Бухгалтерський облік
Фінанси і кредит
Економіка підприємства
Економічна теорія

 

Рис. 2.2. Кількість аспірантів Інституту економіки та фінансів, 2004─2011 рр. 

В 2011 р. дещо зросла кількість аспірантів факультету менеджменту  зі 6 до 8 
чоловік (рис. 2.3), що в принципі відповідає потенційним можливостям факультету. З 
іншого боку, слід наполегливіше шукати підходи до залучення для наукової роботи 
відомих практиків  випускників Академії, адже відповідний запит простежується у 
формуванні контингенту аспірантів інших кафедр. 

 

Рис. 2.3. Кількість аспірантів на факультеті менеджменту, 2004─2011 рр. 
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Прикладом успішної профорієнтаційної роботи серед випускників Академії може 
слугувати кафедра МЕВ, де в 2011 р. кількість аспірантів зросла до 24 проти 13 у 2009 р. 
(рис. 2.4). Досягнутий результат стає ще вагомішим, якщо врахувати, що всі аспіранти 
кафедри навчаються на комерційних засадах (це становить істотну відмінність з періодом 
2006─2008 рр., коли підготовка понад половини аспірантів здійснювалася на безоплатній 
основі). Збільшення кількості аспірантів кафедри МЕВ не лише засвідчує підвищену 
зацікавленість випускників Академії та інших ВУЗів Західного регіону галузевою 
специфікою наукової роботи кафедри, але й переконливо демонструє високий рівень 
навчання та наукової роботи. На такому тлі виникають закономірні питання щодо 
підготовки аспірантів на іншій кафедрі факультету міжнародних економічних відносин  
маркетингу, яка характеризується порівняльним кадровим потенціалом і функціонує в 
аналогічних організаційних умовах. 
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Рис. 2.4. Кількість аспірантів кафедр факультету МЕВ, 2004─2011 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 в 2010 р. 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 послу-
ги), а також 08.00.15  товарознавство. В 2011 р. було відкрито ще одну спеціалізовану 
вчену раду із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.09  бухгалтер-
ський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності). 

Порівнюючи з минулими роками, кількість захистів кандидатських дисертацій в 
Академії стрімко зросла із 17 у 2010 р. до 25 захищених  в 2011 р. (в 2008 р. захищено 
20 дисертацій, 2009 р.  19, а в 2004─2007 рр. цей показник становив у середньому 11 
захистів). В 2011 р. вдалося зберегти на високому рівні зростаючу тенденцію та високий 
показник кількості захистів докторських дисертацій  п’ять докторів (рис. 2.5). Три 
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докторські дисертації захищено на юридичному факультеті (Канцір В.С., Щур Б.В., 
Вдовичин І.Я.) та дві в ІЕтаФ (Артус М.М., Носов О.Ю.). Фактично за останні два роки 
вченими Академії захищено більше докторських дисертацій, ніж за попередній період 
2004─2009 рр. Досягнутий результат дозволяє сподіватися на радикальне поліпшення 
якісних показників професорсько-викладацького складу, формування надійного та ефек-
тивного кадрового резерву, а найголовніше  відчутне пожвавлення науково-
дослідницької діяльності. 
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Рис. 2.5. Захист кандидатських і докторських дисертацій в ЛКА, 2004─2011 рр.  

Аспірантами і здобувачами Інституту економіки та фінансів за звітний період захи-
щено чотирнадцять кандидатських дисертацій, у тому числі на кафедрі економічної тео-
рії  сім (Бутов А.М., Сербина О.Г., Орлова О.М., Яцко В.В., Шевченко С.Г., Іжевський 
В.В.), аудиту  одну (Лозовицька Д.С.), бухгалтерського обліку  одну (Мазуренко 
О.М.), фінансів і кредиту  чотири (Созанський Л.Й., Боднарюк І.Л., Заброцька О.В., 
Асаулюк С.Л.), економіки підприємства  дві (Кісь Г.Р., Бойкевич О.Р.). 

На факультеті менеджменту аспірантка кафедри інформаційних систем у мене-
джменті Ящук В.І. захистила кандидатську дисертацію. 

Три дисертації захищено на факультеті міжнародних економічних відносин на 
кафедрах: міжнародних економічних відносин  дві (Атаманчук З.А., Макогін З.Я.) та 
іноземних мов  одну (Ванівська О.І.).  

На товарознавчо-комерційному факультеті захищено 5 дисертацій, в тому числі ка-
федра комерційної діяльності та підприємництва  одну (Лопащук І.А.), товарознав-
ства непродовольчих товарів  одну (Дацко О. І.), товарознавства продовольчих то-
варів  три (Філь М.І., Бодак М.П., Гирка О.І.). 

Вагомі успіхи показав юридичний факультет, досягнуто високого результату не 
лише у розрізі докторських доробків, але й кандидатських дисертацій. На факультеті захи-
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щено 2 дисертації, на кафедрі теорії держави та права  одну дисертацію (Фігель 
Ю.О.) та цивільного права та процесу  одну (Котуха О.С.).  
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Рис. 2.6. Захист кандидатських дисертацій в ЛКА, 2004─2011 рр. 

2.3. Робота з аспірантами 

З метою підвищення якісних характеристик науково-дослідної роботи з аспірантами, 
впродовж звітного року систематично проводилися факультетські аспірантські читання, 
що слугували засобом: а) посилення творчої та інноваційної компоненти наукової 
діяльності, б) чіткішого формулювання гіпотези дослідження, в) надання більшої 
ритмічності виконанню індивідуальних планів аспірантів, г) напрацювання сучасного 
стилю презентації результатів наукових досліджень (структура доповіді, хронометраж 
часу, використання технічних засобів, дизайн супровідних матеріалів, кваліфікований 
підбір таблиць і рисунків), д) відпрацювання азів ораторської майстерності (з врахуванням 
етичних правил наукової полеміки), е) уможливлення критичної оцінки акумульованого 
академічного доробку.  

На чергових факультетських аспірантських читаннях, що проводилися з 28 листо-
пада по 2 грудня 2011 р. в атмосфері високої вимогливості та достатньої критичності було 
проведено оцінку наукового доробку аспірантів з усіх спеціальностей аспірантури ЛКА 
(товарознавство, бухгалтерський облік, аналіз та аудит, економіка та управління підпри-
ємствами, гроші, фінанси і кредит, математичні методи, моделі і інформаційні технології в 
економіці, світове господарство і міжнародні економічні відносини). 

Крім цього, аспіранти кафедр мали можливість продемонструвати власний науковий 
доробок під час двох академічних конференцій:  

 “Проблеми післякризової економічної політики в Україні”  наукова конференція 
професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу “Ака-
демія” (6─7 квітня 2011 р.); 
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 “Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті 
сучасних концепцій управління”  VI Міжнародна науково-практична конференція 
(28─29 квітня 2011 р.); 

Водночас необхідно зазначити, що участь аспірантів навіть у внутрішніх конфе-
ренціях не завжди є повноцінною, часто вона обмежується поданням конференційних 
матеріалів та заочною участю в роботі заходу. Це не сприяє підвищенню рівня оратор-
ських здібностей, навиків проведення презентації, оцінці доробку та логічному розвитку 
наукового дослідження. 

Для обговорення кандидатських дисертацій та рекомендації їх до захисту за звітний 
період на базі кафедр Академії було проведено кілька десятків міжкафедральних наукових 
семінарів: Боднарюк І.Л. (кафедра фінансів та кредиту, 12 січня 2011 р.), Кісь Г.Р. та 
Бойкевич Г.Р. (кафедра економіки підприємства, 2 лютого 2011 р.), Бодак М.П. (кафедра 
товарознавства продовольчих товарів, 15 березня 2011 р.), Філь М.І. та Гирка О.І. 
(кафедра товарознавства продовольчих товарів, 16 лютого 2011 р.), Бойко Ю.О. та Халло 
В.Ф. (кафедра банківської справи, 16 лютого 2011 р.), Осінська О.Б. (кафедра економічної 
теорії, 3 березня 2011 р.), Гончарук І.В. (кафедра економічної теорії, 31 березня 2011 р.), 
Лопащук І.А. (кафедра комерційної діяльності та підприємництва, 1 квітня 2011 р.), 
Заброцька О.В. (кафедра фінансів та кредиту, 31 березня 2011 р.), Харук К.Б. (кафедра 
економічної теорії, 13 травня 2011 р.), Стеців Ю.А. (кафедра економічної теорії, 6 травня 
2011 р.), Макогін З.Я. (кафедра міжнародних економічних відносин, 25 травня 2011 р.), 
Дацко О.І. (кафедра товарознавства непродовольчих товарів, 10 червня 2011 р.), Скіб’як 
А.Ю. та Савчин О.Я. (кафедра економічної теорії, 16 червня 2011 р.), Бабійчук Т.П. 
(кафедра банківської справи, 24 червня 2011 р.), Шарчук Т. та Удуд І,Р. (кафедра 
комерційної діяльності та підприємництва, 30 червня 2011 р.), Андрусів Р.Р. та Василиця 
О.Б. (кафедра міжнародних економічних відносин, 8 вересня 2011 р.), Лозовицька Д.С. 
(кафедра аудиту, 30 березня 2011 р.), Тучковська І.І. (кафедра інформаційних систем у 
менеджменті, 5 жовтня 2011 р.), Іваночко С.С. (кафедра економічної теорії, 30 вересня 
2011 р.), Демко І.І. (кафедра бухгалтерського обліку, 2 вересня 2011 р.), Чех М.М. та 
П’ятковська О.Р. (кафедра міжнародних економічних відносин, 10 листопада 2011 р.), 
Мацера С.М. та Папка О.С. (кафедра економічної теорії, 3 листопада 2011 р.), Жернова 
Е.В. (кафедра комерційної діяльності та підприємництва, 28 листопада 2011 р.), Вагнер 
І.М. (кафедра бухгалтерського обліку, 2 вересня 2011 р.), Литвиненко І.М. (кафедра 
бухгалтерського обліку, 6 грудня 2011 р.), Андрейків Т.Я. (кафедра фінансів та кредиту, 
21 грудня 2011 р.), Матолич Т.Б. та Ванівський М.М. (кафедра комерційної діяльності та 
підприємництва, 27 грудня 2011 р.). 

На перспективу ефективність підготовки дисертаційних робіт аспірантів можна 
підвищити шляхом проведення щорічних консультаційних семінарів з підготовки та 
порядку захисту дисертацій за участю вчених секретарів спеціалізованих вчених рад по 
захисту в Академії. Також підвищенню ефективності роботи аспірантури сприятиме  
проведення спеціальних семінарів і майстер-класів провідних професорів академії з 
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аспірантами перших курсів із питань організації та методики роботи над дисертацією. 
Підвищеної уваги заслуговує використання інформаційних технологій у наукових 
дослідженнях.  

РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ 

3.1. Загальна характеристика 

За підсумками 2011 р. викладачами Академії опубліковано близько 750 наукових 
праць (рис. 3.1), що на 15% більше у порівнянні з 2010 р. та на 20%, ніж у 2009 р. За 
звітний період опубліковано дев’ять монографій, одинадцять розділів у монографіях, 66 
статей у загальноукраїнських журналах та 38 статей у зарубіжних виданнях. Ці показники 
можна порівняти з підсумковими даними за період 2004─2009 рр.: монографій  58, 
розділів у монографіях  41, статей у загальноукраїнських журналах  195, зарубіжних 
публікацій  118.  
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Рис. 3.1. Публікації вчених ЛКА, 2004─2011 рр. 

Зростання кількості публікацій упродовж звітного періоду не повинно відволікати 
від того факту, що залишається недостатньою кількість публікацій на одного працівника 
 трохи більше двох за рік. Проте головний виклик становить потреба відчутного 
збільшення рейтингових публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Хоча за звітний 
період для більшості випускових кафедр простежується позитивна динаміка (рис. 3.2), 
досягнуті показники не відбивають належним чином наявного кадрового потенціалу. 
Найвищого показника досягнуто кафедрою міжнародних економічних відносин (проф. 
Шевчук В.О.)  1,21 (в 2010 р.  0,7). Понад одну рейтингову публікацію на викладача 
мають кафедри: регіональної економіки (доц. Ковтун О.І.)  1,2; економіки 
підприємства (проф. Міценко Н.Г.)  1,06; кримінального права та процесу (доц. Щур 
Б.В.)  1. Серйозне відставання простежується на кафедрах менеджменту  0,06; 
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банківської справи  0,32; фінансів та кредиту  0,17; аудиту  0,12, де викладачі 
віддають перевагу менш вимогливим і працеємним видам наукової діяльності. 

На часі вагоме збільшення публікацій у виданнях, що зареєстровані у науковій базі 
даних Scopus. За результатами звітного року Академія займає 90 місце в Рейтингу вищих 
навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Поки що 
з-поміж вітчизняних економічних видань такий статус має лише журнал “Актуальні 
проблеми економіки”, що об’єктивно обмежує можливості для збільшення публікацій з 
високим імпакт-фактором. У 2011 р. вченими Академії здійснено шість публікацій в 
журналі “АПЕ” (Демчишин М.Я., Ананьєв О.М. та Белей О.І., Семак Б.Б., Яхно Т.П., Чех 
М. М., Мізюк Б.М. та Тучковська І.І.).  

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, вивчити зв'язок дослідницької 
діяльності з навчальним процесом, здійснити порівняльний аналіз академічного внеску 
окремих категорій працюючих тощо.  
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Рис. 3.2. Рейтингові публікації на одного викладача, 2010─2011 рр. 

3.2. Монографічні дослідження 

У 2011 р. науковцями ЛКА опубліковано дев’ять монографій (табл. 3.1), що дещо 
нижче показника минулих років (2009  13; 2010  15), але загалом цей результат  мож-
на вважати цілком задовільним з погляду підвищення якісних характеристик монографіч-
них досліджень вчених Академії. Також за звітний період вченими Академії опубліковано 
одинадцять розділів у колективних монографіях (табл. 3.2), що підготовлені авторськими 
колективами Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, 
Хмельницького національного університету, Сумського державного університету та 
інших. 
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Таблиця 3.1 

Опубліковані монографії вчених ЛКА у 2011 р.  

Автор Рік Назва Бібліографічні дані 
Копилюк О. І.,  
Ніконенко У.М. 

2011 
Еволюція монетарної політики України в 
умовах ринкової трансформації економіки 

Львів: Українська академія 
друкарства. ─ 2011. ─ 254 с. 

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

2011 Економічний механізм забезпечення кон-
курентоспроможності торговельного 
підприємства 

Львів: Галицька видавнича 
спілка, 2011. ─ 207 с. 
 

Ільчук О.О.,  
Мізюк Б.М., Дуда 
С.Т. 
 

2011 Економічний потенціал торговельного 
підприємства: структура, оптимізація, 
стратегічне управління 

Львів: Видавництво Львівської 
комерційної академії, 2011. ─ 
260 с. 

Башнянин Г.І., 
Корягін М.В., 
Кабаці Б.І., Самура 
Ю.О., Черничко 
Т.В. 

2011 Фінансово-кредитний механізм державного 
регулювання економічного зростання в 
Україні 

Львів: Видавництво Львівської 
комерційної академії, 2011. ─ 
206 с.  

Куцик П.О.,  
Вірт М.Я. 

2011 Організаційно-економічний механізм фу-
нкціонування оптової торгівлі в ринковому 
середовищі 

Львів: Видавництво Львівської 
комерційної академії, 2011. ─ 
320 с. 

Мізюк Б.М.,  
Бойко Н.І. 

2011 Сучасна логістика: моделювання інфор-
маційних потоків у торговельних мережах 

Львів: Видавництво Львівської 
комерційної академії, 2011 

Канцір В.С. 2011 Тероризм у сучасному глобалізаційному 
просторі: філософсько-правовий вимір 

Львів: Край, 2011. ─ 558 с. 

Шевчук В.О., 
Копич Р.І. 

2011 Фіскальна політика країн Центральної і 
Східної Європи: євроінтеграційні виклики 

Львів: ПАЇС, 2011. ─ 544 с. 

За ред. Г.І. 
Башнянина 

2011 Економічні системи. ─ Т.2. Львів: Вид-во ЛКА, 2011. ─ 
496 с. 

 

3.3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях 

За звітний період вчені ЛКА публікували наукові статті в таких загальноукраїнських 
журналах: “Вісник НБУ” (Вовчак О.Д.), “Митна справа” (Волинець Т.В., Кравців О.Р., 
Фігель Ю.О.), “Юридична наука” (Соловйов А. В., Репецький В.М.), “Наше право” 
(Репецький В. М., Оверко Г.Я.), “Альманах міжнародного права” (Репецький В.М.), 
“Європейські перспективи” (Оверко Г.Я.), “Регіональна економіка” (Гальків Л.І., 
Башнянин Г.І., Балук Н.Р, Яремко Л.А..), “Актуальні проблеми економіки” (Демчишин 
М.Я., Ананьєв О.М. та Белей О.І., Семак Б.Б., Яхно Т.П., Чех М. М., Мізюк Б.М. та 
Тучковська І.І.), “Економічний часопис – ХХІ” (Гринкевич С.С.), “Науково-технічна 
інформація” (Гринкевич С.С., Полякова Ю.В.), “Сталий розвиток економіки” (Іляш 
О.І.), “Економічний форум” (Гринкевич С.С., Іляш О.І.), “Демографія та соціальна 
економіка” (Іляш О.І.), “Механізм регулювання економіки” (Іляш О.І.), “Держава та 
регіони” (Іляш О.І.), “Підприємництво, господарство і право” (Канцір В.С.), “Митна 
справа” (Скибіцький Б.А., Олашин М.М., Щур Б.В.), “Публічне право” (Сосніна О.В.), 
“Економіка та держава” (Бук Л.М., Семак Б.Б., Чех М. М., Макогін З.Я., Василиця О.Б.,  
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Таблиця 3.2 

Розділи у монографіях розроблені вченими ЛКА у 2011 р.  

Автор Рік Назва Бібліографічні дані 

Башнянин Г.І. 2011 
Регулювання банківської інвестиційної 
діяльності в Україні 

Львів: Вид-во ЛКА, 2011. ─ 
208 с.  

Башнянин Г.І.  2011 
Ринки економічних ресурсів в Україні: 
проблеми становлення та державного 
регулювання 

Львів: Вид-во ЛКА, 2011. ─ 
288 с. 

Рудницький В.С. 2011 
Економічні ризики: фінансово-обліково-
аналітичний аспекти 

Тернопіль: ТНТУ імені І. 
Пулюя, 2011. ─ 200 с. 

Гальків Л.І.  2011 
Управління розвитком економічної та 
соціальної інфраструктури Західного 
регіону в контексті євроінтеграції 

Львів: Вид-во Ліга-Прес, 2011. 
─ 140 с. 

Килин О.В. 2011 
Управління розвитком економічної та 
соціальної інфраструктури Західного 
регіону в контексті євроінтеграції 

Львів: Вид-во Ліга-Прес, 2011. 
─ С. 45─52, 95─100.  

Свелеба Н.А. 2011 
Управління розвитком економічної та 
соціальної інфраструктури Західного 
регіону в контексті євроінтеграції 

Львів: Вид-во Ліга-Прес, 2011. 
─ С. 37─45, 82─95.  

Бойчук І.В. 2011 
Інтернет-технології в реалізації складових 
маркетингової політики підприємства 

Маркетингові технології в 
умовах інноваційного 
розвитку економіки. / За ред. 
С.В. Ковальчука.  ─ 
Хмельницький: Вид-во ХНУ, 
2011. ─ С.15─30.  

Флейчук М.І. 2011 
Макромодель збалансованого соціально-
економічного зростання в умовах 
обмежених ресурсів 

Сталий розвиток та екологічна 
безпека суспільства: теорія, 
методологія, практика / За ред. 
Є.В. Хлобистова. ─ Сімферо-
поль: АРІАЛ, 2011. ─ 
с.450─463. 

Іванова Л.О. 2011 
Маркетинговий аналіз інтеграційних 
процесів у готельному бізнесі: світова 
практика та українські реалії 

Маркетингові технології в 
умовах інноваційного розвит-
ку економіки. / За ред. С.В. 
Ковальчука. ─ Хмельницький: 
Вид-во ХНУ, 2011. ─ с.61─70 

Музика О.М. 2011 
Сучасні підходи до визначення дефініції 
"маркетингові дослідження" 

Маркетингові технології в 
умовах інноваційного розвит-
ку економіки / За ред. С.В. 
Ковальчука. ─ Хмельницький: 
Вид-во ХНУ, 2011. 

Футало Т.В., 
Черкасова С.В. 

2011 

Ринкова система України: стан та 
перспективи розвитку (Сучасний стан та 
проблеми інституційного розвитку 
національного фінансового ринку) 

За ред. Макарюка О.В., Данька 
Ю.І. ─ Харків: Вид-во Едена, 
2010. ─ С. 117─169. 

  

Ковтун О.І.), “Агросвіт” (Семак Б.Б., Ковтун О.І.), “Міжнародна економічна політика” 
(Шевчук В.О.), “Економіка АПК” (Семів С.Р.), “Підприємництво, господарство і 
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право” (Боднар І.Р.), “Економіст” (Вірт М.Я.), “Перспективи” (Вдовичин І.Я.), 
“Продовольча індустрія АПК” (Лозова Т.М.), “Легка промисловість” (Пелик Л.В., 
Попович Н.І.), “Економіка. Фінанси. Право” (Мединська Т.В.), “Український соціум” 
(Мединська Т.В.), “Фізика і хімія твердого тіла” (Коструба А.М., Яцишин Б.П.), 
“Технічні вісті” (Яцишин Б.П.), “Вимірювальна техніка і метрологія” (Яцишин Б.П.), 
“Наукові записки. НаУКМА” (Василечко В.О.), “Доповіді національної академії наук 
України” (Коструба А.М., Гірник М.О.). З-поміж зарубіжних публікацій слід відзначити 
публікації у монографічних виданнях Економічного університету в м. Кракові 
(Пілявський А.І., Шевчук В.О.) та Університету в м. Лодзь (Пілявський А.І.).  
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Рис. 3.3. Публікації в загальноукраїнських та зарубіжних виданнях, 2004─2011 рр. 

3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях 

У 2011 р. дещо активізувались процеси публікації наукових праць, що охоплюють 
різнопланові питання діяльності та розвитку споживчої кооперації України та коопе-
ративних структур загалом:  

 історичні аспекти становлення західноукраїнської кооперації; 
 розвиток сучасної споживчої кооперації України; 
 функціонування кооперативних банків; 
 розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств споживчої кооперації; 
 маркетингові дослідження кооперативних підприємств; 
 шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації 

України. 
Публікації результатів досліджень на кооперативну тематику активно використо-

вуються у навчальному процесі, сприяють залученню студентів до наукової роботи, 
дозволяють приймати участь в національних, галузевих, регіональних та міжвузівських 
науково-технічних програмах. 
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Виконуючи завдання Укоопспілки на кафедрі аудиту розробляється проблематика 
питань податкового планування у системі споживчої кооперації України. Старшим викла-
дачем Крохтою Р.В. проведено науково-практичні семінари з керівними працівниками та 
спеціалістами економічних служб підприємств та організацій трьох облспоживспілок 
України. Згідно плану роботи Управління методології бухгалтерського обліку, контролю, 
звітності і корпоративних прав Укоопспілки на I квартал 2011 р. в діловому випуску 
газети “Вісті” (№ 7, 8, 9, 10  лютий─березень 2011 р.) було опубліковано План рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підпри-
ємств та організацій споживчої кооперації України та проект Методичних рекомендацій 
щодо застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку в організаціях і 
підприємствах споживчої кооперації, що розроблені колективом кафедри бухгалтерського 
обліку (проф. Озеран В.О.  керівник, проф. Куцик П.О., асист. Попітіч Т.В., асист. 
Плеша В.І.). План рахунків і Методичні рекомендації було передано до друку і поінфор-
мовано кооперативні організації, підприємства та навчальні заклади про випуск і тира-
жування у 2012 р. названих нормативних документів. 

Члени кафедри бухгалтерського обліку (проф. Озеран В.О., проф. Куцик П.О., асп. 
Чік М.Ю.) на виконання постанови Правління Укоопспілки від 17.10.2011 р. № 377 “Про 
зміни і доповнення до постанови Правління Укоопспілки від 30.09.2011 р. № 354 “Про 
оптимізацію внутрісистемної звітності” прийняли участь в опрацюванні проектів форм 
статистичної звітності та спостережень. Активну участь у роботі Методологічно-консуль-
таційної Ради Укоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та 
контролю приймали проф. кафедри бухгалтерського обліку Озеран В.О. та її завідувач 
доц. Бачинський В.І. Крім цього, на кафедрі ведеться робота над кількома внутрішніми 
науково-дослідними роботами на кооперативну тематику. 

 За звітний період з кооперативної тематики опубліковано 30 праць (табл. 3.2), що 
вдвічі перевищує показник 2010 р., переважно йдеться про публікації в наукових збірни-
ках, посібниках та брошурах. Лише одну статтю опубліковано в загальноукраїнському на-
уковому журналі “Регіональна економіка”, а ще одну  за кордоном (проф. Футало Т.В., 
проф. Єлейко В.І.) Залишається очевидним, що цій ділянці роботи потрібно приділити 
набагато більше уваги.  

Таблиця 3.3 

Праці на кооперативну тематику, 2011 р. 

Автор Рік Назва Бібліографічні дані 
Вербова О.С. 2011 Український кооператизм як ідейна 

підвалина західноукраїнської 
кооперації у міжвоєнний період 

Регіональна економіка. – №2. – 
Львів: ІРДН НАН України.2011. – 
С.208–215.  

Футало Т.В. 2011 Розвиток торгівлі споживчої 
кооперації України в умовах 
конкурентного середовища 

Проблеми післякризової економічної 
політики в Україні / Матеріали 
наукової конференції професорсько-
викладацького складу і аспірантів 
навчально-наукового комплексу 
“Академія” (м. Львів, 6-7 квітня 2011 
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р.). – Львів: ЛКА, 2011. – С. 26–27.  
Футало Т.В., 
Єлейко В.С. 

2011 The basic trends and increase of financial 
stability of cooperative enterprises of 
Ukraine 

// Miscellanea Oeconomicae. Studia s 
materialy. – 2011. – Rok 15. – Nr 1.  – 
S. 407–414.  

Копилюк О.І., 
Музичка О.М., 
Черкасова С.В. 

2011 
Організаційно-економічні засади фу-
нкціонування кооперативних банків у 
сучасних умовах 

Наукові записки: науково-технічний 
збірник / Міністерство освіти і науки 
України. Українська академія друка-
рства. – 2011. – Випуск № 1(34) – С. 
119–129.  

Міценко Н.Г. 2011 Соціальна відповідальність споживчої 
кооперації на сільських територіях 

Проблеми післякризової економічної 
політики в Україні / Матеріали нау-
кової конференції професорсько-ви-
кладацького складу і аспірантів нав-
чально-наукового комплексу “Ака-
демія” (м. Львів, 6-7 квітня 2011 р.). 
– Львів: ЛКА, 2011. – С. 45.  

Міценко Н.Г. 2011 Шляхи підвищення конкуренто-
спроможності споживчої кооперації на 
сільському ринку 

Пріоритети підвищення ефективно-
сті транскордонного співробітництва 
та зміцнення конкурентоспроможно-
сті підприємництва західних регіонів 
України. – Львів: ПАІС, 2011. – 
С.98–102.  

Міценко Н.Г. 2011 Локальна інтегрована система «заго-
тівлі-переробка-реалізація»: економі-
чна сутність та особливості 

Науковий вісник: Зб. наук. праць. - 
2011. – Вип. 2. – Полтава: ПУЕТ, 
2011. – С. 211–216.  
 

Міценко Н.Г. 2011 Умови створення локальної інтегро-
ваної системи споживчої кооперації 

Соціально-економічні та правові 
дослідження в суспільстві знань: 
матер. міжн. наук.-практ. конф. – 
Львів: ЛІ МАУП, 2010. – С. 365–367.  

Міценко Н.Г. 2011 Формирование локальных интегриро-
ванных производственно-торговых 
систем в потребительской кооперации 
Украины 

Потребительская кооперация: исто-
рия, традиции, современность: 
Матер. межд. науч.-практ. конф. – 
Гомель: БТЭУПК, 2011. – С.191–193. 

Міценко Н.Г. 2011 Проблемний аналіз в управлінні 
ресурсним потенціалом підприємств 
торгівлі 

Науковий вісник: Зб. наук.-техн. 
праць. – Вип. 21.10. – Львів: НЛТУУ, 
2011. – С.317–322.  

Міценко Н.Г. 2011 Ресторанне господарство споживчої 
кооперації в сільській місцевості 

Науковий вісник: Зб. наук.-техн. 
праць. – Вип. 21.9. – Львів: НЛТУУ, 
2011. – С.235–241.  

Міценко Н.Г. 2011 Теоретико-методологічні засади 
управління локальними інтегрованими 
системами 

Науковий вісник ЛНУВМБТ. – Сер. 
Економ. науки. – Т. 13. – № 1. – Ч. 2. 
– Львів:ЛНУВМБТ, 2011. –С. 93-101. 

Міценко Н.Г. 2011 Застосування логістики в системах 
електронної торгівлі друкованою 
продукцією 

Тези допов. 2 міжн. наук.-практ. 
конф. студ., аспір. та молод. вчених. 
– Т.2. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 
2011. – С. 216-218. 

Іляш О.І. 2011 Реформирование мотивационного ко-
млекса с целью обеспечения социаль-
ной безопасности работников системы 
потребительской кооперации 

Потребительская кооперация: исто-
рия, традиции, современность: 
матер. межд. науч.-практ. конф. – 
Гомель: БТЭУПК, 2011. – С. 88-90. 

Дуляба Н.І. 2011 Диагностика экономического механиз-
ма торговых предприятий потре-
бительской кооперации Украины 

Потребительская кооперация: исто-
рия, традиции, современность: ма-
тер. межд. науч.-практ. конф. – 
Гомель: БТЭУПК, 2011. – С.160–162. 
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Лазоренко І. О. 2011 Наукові передумови дослідження 
механізму управління капіталом під-
приємств та організацій споживчої 
кооперації 

Науковий вісник: Зб. наук.-техн. 
праць. – Вип. 21.4. – Львів: НЛТУУ, 
2011. – С.255–258.  

Семів С. Р. 2011 Напрями розвитку зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємств спо-
живчої кооперації у межах транскордо-
нного співробітництва  

Пріоритети підвищення ефектив-
ності транскордонного співробіт-
ництва та зміцнення конкуренто-
спроможності підприємництва захі-
дних регіонів України : зб. матер. / за 
ред. Т.Г. Васильціва. – Львів : ПАІС, 
2011. – 106-111 с.  

Семів С. Р. 2011 Особливості розвитку міжнародного 
кооперативного руху в умовах гло-
балізації 

Вісник Львівської комерційної 
академії. – Львів: Вид-во Львівської 
комерційної академії, 2011. – Вип. 
10. – С. 501–508.  

Семів С. Р. 2011 Особливості розвитку зовнішньоторго-
вельного співробітництва підприємств 
споживчої кооперації України 

Проблеми післякризової економміч-
ної політики в Україні: тези допо-
відей наукової конференції проф.-
викл. складу і аспірантів навчально-
наукового комплексу “Академія” (м. 
Львів, 6-7 квітня 2011 р.). – Львів: 
Львівська комерційна академія, 
2011. – С. 73. 

Семів С. Р., 
Очеретний С. В. 

2011 Міжнародна інтеграція кооперативно-
го сектору економіки України  

Науковий вісник Національного лі-
сотехнічного університету України: 
зб. науково-технічних праць. – 
Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – 
Вип. 21.11. – С. 254–258. 

Семів С. Р., 
Римарська Р. 
Ю.  

2011 Зовнішньоторговельне співробітни-
цтво як напрям поглиблення міжнарод-
ної інтеграції споживчої кооперації 
України  

Вісник Львівської комерційної ака-
демії / [ред. кол.: Башнянин Г.І., 
Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – 
Львів: Вид-во Львівської комерцій-
ної академії, 2011. – Вип. 37. – С. – 
105–110.  

Дайновський 
Ю.А. 

2011 Проблеми забезпечення репрезента-
тивності маркетингових досліджень у 
споживчій кооперації 

Проблеми післякризової економічної 
політики в Україні. Тези доповідей 
наукової конференції професорсько-
викладацького складу і аспірантів 
навчально-наукового комплексу 
“Акадерія” (м. Львів, 6-7 квітня 2011 
р.). – Львів : ЛКА, 2011.  – С. 24. 

Бук Л.М., 
Ванівський 
М.М. 

2011 Кооперативний бренд: значення, 
проблеми, перспективи 
 

Проблеми післякризової економмі-
чної політики в Україні: тези допові-
дей наукової конференції професо-
рсько-викладацького складу і аспі-
рантів навчально-наукового ком-
плексу “Академія” (м. Львів, 6-7 
квітня 2011 р.). – Львів : Ви-
давництво Львівської комерційної 
академії, 2011. – 240 c. – С.86 

Ковтун О. І. 2011 Кластерна модель організації (структу-
ризації) просторової економіки як ефе-
ктивний спосіб забезпечення кон-
курентоспроможності  РГС в Україні 

Вісник ЛКА: серія економічна,  ви-
пуск  № 34, 2011, Львів: Вид-во ЛКА 

Ковтун О. І. 2011 Міжпідприємницька кооперація як за- Науково-практичний журнал “Агро-
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сіб формування та забезпечення ра-
ціональної структури економіки ре-
гіонів 

світ”, № 20, 2011. – С. 16-24 
 

Ковтун О. І. 2011 Міжпідприємницька кооперація як 
засіб організації післякризового 
розвитку вітчизняної економіки 

Вісник ЛКА: серія економічна,  
випуск № 37, 2011, Львів: Вид-во 
ЛКА 
 

Ковтун О. І. 2011 Вплив міжпідприємницької кооперації 
на вирішення проблем функціонування 
та розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах глобалізації та очікувань другої 
хвилі економічної кризи. 

Журнал “Економіка та Держава”, № 
12, 2011.  
 

Тучковська І.І. 2011 Алгоритм формування альтернативної 
конкурентної стратегії торговельних 
підприємств споживчої кооперації 
України 

Матеріали ІІ Всеукраїнської науко-
во-практичної конференції “Інфо-
рматика та системні науки” ІСН-
2011 17-19 березня 2011 р. / За ред. 
д.ф.-м.н, проф. Ємця О.О.  
– Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – c. 
311-314. 

Мізюк Б.М., 
Тучковська І.І. 

2011 Врахування фактору ризику у процесі 
формування альтернативної ко-
нкурентної стратегії торговельних під-
приємств споживчої кооперації 
України 

Науковий журнал “БІЗНЕС ІН-
ФОРМ” № 6 (Харківський націона-
льний економічний університет). 
Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2011. – 224 с. 
– С. 74-76 

Мізюк Б.М., 
Тучковська І.І. 

2011 Особливості управління конкуренто-
спроможністю торговельних підпри-
ємств споживчої кооперації України 

Математичні методи, моделі та інфо-
рмаційні технології в економіці. 
Матеріали ІІ Міжнародної науково-
методичної конференції. – Чернівці: 
ДрукАрт, 2011. – 336 с. (198-201) 

3.5. Наукові конференції  

За звітний період вчені Академії зробили 275 доповідей на всеукраїнських та міжна-
родних конференціях (табл. 3.4). У 2011 р. значно зріс показник участі в закордонних 
конференціях. Зроблено 56 доповідей на міжнародних конференціях у Республіці Польщі 
(м. Ярослав, м. Перемишль, м. Закопане, м. Криниця, м. Люблін), Великобританії (м. 
Оксфорд), Канаді (м. Торонто), Болгарії (м. Софія, м. Варна), Чехії (м. Прага), Туреччині 
(м. Стамбул), Білорусі (м. Мінськ), Росії (м. Белгород, м. Красноярск). 

З-поміж престижних закордонних конференцій та семінарів вартує наголосити уча-
сть вчених Академії у Міжнародному симпозіумі “Басейн трьох морів: культура єдиного 
управління та проблеми реструктуризації”, що проводився Університетом Айдін (м. 
Стамбул) 13─16 жовтня 2011 р., де з доповідями виступили представники кафедри МЕВ 
проф. Яремко Л.А. та доц. Черкас Н.І.  

У загальнопольській конференції “Моделювання та прогнозування соціально-полі-
тичних явищ” 10─13 травня 2011 р. в м. Закопане (Польща) прийняли участь проф. Шев-
чук В.О., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, проф. Пілявський А.І., 
завідувач кафедри вищої математики, та Чех М.М., асист. кафедри міжнародних 
економічних відносин. У такому ж складі 25─28 жовтня 2011 р. Академію було предста-
влено на 18─му щорічному Польсько-словацько-українському семінарі “Статистичний 
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аналіз економічних та соціальних наслідків перехідного процесу в країнах Центральної і 
Східної Європи” (м. Криниця, Польща). Доц. кафедри МЕВ Лапшиної І.А. зробила 
доповідь в Оксфордському університеті на конференції “Представлення результатів 
кількісного дослідження сприйняття Європи та потенційної міграції” (Міжнародний 
Інститут Міграції, Великобританія, 23─24 червня 2011 р.). 

Традиційно 6─7 квітня 2011 р. проведено щорічну наукову конференцію профе-
сорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” 
“Проблеми післякризової економічної політики в Україні”, а 28─29 квітня 2011 р. на базі 
кафедри бухгалтерського обліку було проведено VI Міжнародну науково-практичну 
конференцію „Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у ко-
нтексті сучасних концепцій управління”, а також Міжнародну науково-практичну інтер-
нет-конференцію “Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, 
фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки”.  

Таблиця 3.4 

Участь викладачів кафедр ЛКА в наукових конференціях, 2011 р. 

Кількість виступів Додаткова інформація Кафедра Рік 
З У Інша  

Фінансів і кредиту 2011 - 4 -  
Бухгалтерського обліку 2011 6 35 -  
Аудиту 2011 - 11 7  
Економіки підприємства 2011 9 52 10  
Банківської справи 2011 4 18 8  
Економічної теорії 2011 3 5 1  
Інформаційних систем у менеджменті 2011 1 6 6  
Менеджменту 2011 2 2 13  
Вищої математики 2011 7 1 3  
Програмних засобів інформатики 2011   6  
Економетрії та статистики 2011  2 5  
МЕВ 2011 11 56 3  
Маркетингу 2011 12 19 11  
Регіональної економіки 2011 1 11 0  
Іноземних мов 2011 0 10 19  

Примітка: З  закордонна, У  загальноукраїнська, І  інша.    

3.6. Участь вчених Академії в експертизі наукового доробку  

У таблиці 3.5 узагальнено дані про участь вчених Академії в експертизі наукового 
доробку за звітний період. У 2011 р. підготовлено близько 160 відгуків на автореферати 
дисертацій, що захищалися у провідних навчальних закладах України як Київський націо-
нальний університет імені Т. Шевченка, Київський національний торговельно-еконо-
мічний університет, Харківський державний  університет харчування та торгівлі, Полта-
вський університет споживчої кооперації, Таврійський національний університет імені В.І. 
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Вернадського, Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський націо-
нальний університет імені І. Франка, Донецький національний університет, Терно-
пільський національний економічний університет, Сумський національний аграрний 
університет. Фахівцями Академії здійснено близько 40 опонувань дисертацій у Львівській 
комерційній академії, Львівському національному університеті ім. І. Франка, Інституті 
регіональних досліджень та інших. 

Впродовж 2011 р. викладачі Академії приймали участь у рецензуванні понад 35 
монографій, посібників, практикумів, що підготовлені вченими Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного інституту стратегічних 
досліджень, Дніпропетровського гірничого університету, Тернопільського національного 
економічного університету та інших. 

Таблиця 3.5 

Участь викладачів кафедр ЛКА в зовнішній експертизі наукового доробку у 2011 р.  

Види діяльності 
Опонування дисертацій Кафедра Рік 

Відгуки Рецензії П ЛКА Інші 
Економічної теорії 2011 14 9 - - - 
Економіки 
підприємства 

2011 14 1 6 - - 

Фінансів і кредиту 2011 11 6 1 - - 
Банківської справи 2011 11 6 3 - - 
Бухгалтерського 
обліку 

2011 24 4 - - 6 

Аудиту 2011 10 9 2 - - 
Менеджменту 2011 9 - - - - 
Вищої математики 2011 2 - - - 2 
Економетрії та 
статистики 

2011 6 - - - 2 

Економічного 
прогнозування та 
ризику 

2011 1 - - - - 

Інформаційних 
систем у 
менеджменті 

2011 9 - - - 5 

МЕВ 2011 17 4 3 1 - 
Маркетингу 2011 23 3 4 5 - 
Кримінального права 
та процесу 

2011 2 - - - - 

Господарського 
права та процесу 

2011 3 4 - - - 

Теорії держави та 
права 

2011 2 - 2 - - 

Історії та політології 2011 4 - - - - 
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3.7. Перспективні питання 

На сьогодні залишається головним завдання збільшення публікацій у престижних 
українських та зарубіжних виданнях. Враховуючи, що Міністерство освіти та науки, 
молоді та спорту України для рейтингової оцінки ВУЗів враховує кількість публікацій та 
цитувань у наукометричній системі Scopus необхідно звернути увагу на підготовку 
публікацій відповідного рівня у виданнях, які зареєстровані у цій міжнародній базі даних. 

Інші перспективні питання передбачають: 
 підвищення вимог до підготовки монографій. Насамперед слід уникати механі-

чної трансформації результатів підготовки дисертації на здобуття вченого ступеня кан-
дидата наук у відповідну монографію. Даний напрям роботи повинен передбачати 
серйозне поглиблення наукового дослідження та відчутне підвищення його фундамен-
тальності, там паче за умови розширення кола його авторів фахівцями найвищої ква-
ліфікації  докторами наук і професорами; 

 збільшення кількості ґрунтовних та актуальних колективних монографій за під-
сумком виконаних кафедральних науково-дослідних робіт, а також монографій у спів-
праці з вченими провідних ВУЗів України; 

 продовження інтенсивної роботи щодо ширшого використання інструментів 
економіко-статистичного моделювання в економічних дослідженнях; 

 активізацію роботи кафедр щодо проведення конференцій та круглих столів (з 
публікацією зроблених доповідей). 

4. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

Найвагомішими за звітний період стали такі досягнення:  
─ Артеменко Л. (факультет МЕВ, 681 гр.) опублікувала аналітичний огляд 

“Побудова спільної інноваційної стратегії: Україна─ЄС” в рамках програми Compass 
Фонду Фрідріха Еберта зі серії “Україна у міжнародних відносинах: цілі, інструменти, 
перспективи”; 

 ─ Дереза Н. (товарознавчо-комерційний факультет)  ІІІ місце у Всеукраїнській 
студентській олімпіаді зі спеціальності “Товарознавство та комерційна діяльність” (м. 
Донецьк, 17 березня 2011 р.); 

 ─ Костак Х. (Інститут економіки та фінансів)  диплом ІІІ ступеня за перемогу у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком “Економіка 
підприємства та управління виробництвом” (м. Житомир, 26 березня 2011 р.); 

─ Куценко Н. (Інститут економіки та фінансів)  диплом І ступеня за перемогу у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком “Бухгалтерський 
обіг, аналіз та аудит” (м. Запоріжжя, 1 квітня 2011 р.), диплом ІІ ступеня за перемогу у 
Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Облік та аудит” (м. Тернопіль, 17 
травня 2011 р.) та диплом І ступеня за магістерську роботу у Всеукраїнському конкурсі 
дипломних робіт зі спеціальності “Облік і аудит” (м. Донецьк, 17─18 листопада 2011 р.); 
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 ─ Наумова О. (Інститут економіки та фінансів)  диплом І ступеня за перемогу у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком “Економіка 
підприємства та управління виробництвом” (м. Житомир, 26 березня 2011 р.); 

 ─ Титар С. (Інститут економіки та фінансів)  диплом І ступеня за магістерську 
роботу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Економіка 
підприємства” (м. Донецьк, 17─18 листопада 2011 р.); 

 ─ Ковалишина А. (Інститут економіки та фінансів)  диплом ІІІ ступеня за 
магістерську роботу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Еко-
номіка підприємства” (м. Донецьк, 17─18 листопада 2011 р.); 

 ─ Кізим К. (Інститут економіки та фінансів)  диплом ІІІ ступеня за дипломну 
роботу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Економіка 
підприємства” (листопад 2011 р., м. Донецьк); 

 ─ Зеленська О. (Інститут економіки та фінансів)  диплом ІІІ ступеня у 
Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Облік і аудит” (м. Донецьк, 
17─18 листопада 2011 р.); 

 ─ Борщ І. (Інститут економіки та фінансів) нагороджена премією Львівської 
обласної державної адміністрації з нагоди святкування Дня студента (17 листопад, 2011 
р.); 

 ─ Линник О. (факультет міжнародних економічних відносин) опублікувала 
одноосібну статтю “Світова фінансова криза та глобальні дисбаланси” у науковому 
журналі Економічний часопис─ХХІ (№ 3─4 за 2011 р.). 

Наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 29.06.2011 р. 
№666 було нагороджено чотирьох студентів Академії: Куценко Н.  диплом І ступеня, 
Наумову О.  диплом І ступеня, Марценюка Р.  диплом ІІ ступеня, Костак Х.  дип-
лом ІІІ ступеня та наукових керівників переможців Всеукраїнського конкурсу студентсь-
ких наукових робіт: проф. Куцика П.О. та доц. Городню Т.А. 

Студенти підготували конкурсні роботи та прийняли участь у V Всеукраїнському 
молодіжному конкурсі “Новітній інтелект України”, організованому Міжнародним 
благодійним фондом “УКРАЇНА 3000”. За різними напрямами приймали участь студенти 
та вибороли наступні відзнаки на Львівському регіональному відбірковому етапі: Кіцак Х. 
(1 місце), Проців І. (3 місце), Іванишин О. (3 місце), Бабій М. (2 місце), Вешко А., як 
переможець регіонального етапу приймав участь у підсумковому загальноукраїнському 
етапі конкурсу в м. Києві. 

Студенти Академії Вешко А., Постна І., Муравинець О., Харченюк І., Білянська О., 
Періг О., Фещин Ю., Філіпенко А., Вацяк У., Бичихіна К., Кіт І., Семенюк Д. прийняли 
участь у Восьмій науково-практичній конференції студентів вищих навчальних закладів 
Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”. 
Временова М. та Харченюк І. працюють у Координаційній раді молодих юристів при 
головному управлінні юстиції у Львівській області. 
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4.1. Основні заходи 

З метою розвитку в Академії студентської наукової творчості за звітний період 
проведено низку організаційних заходів. Найголовніші з них: 

15 березня 2011 р.  дебати Карла Поппера: “Соціальна політика в Україні: пози-
тивні та негативні наслідки” (кафедра економіки підприємства); 

17 березня 2011 р.  круглий стіл на тему “Економічний механізм розвитку коопе-
ративних підприємств” (кафедра економіки підприємства); 

28 квітня 2011 р.  науково-практичний семінар на тему: “Стратегія ресурсозбере-
ження на підприємстві” (кафедра економіки підприємства); 

28─29 квітня 2011 р.  VІ науково-практична конференція студентів, аспірантів та 
молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління під-
приємства” (кафедри бухгалтерського обліку та аудиту); 

11 травня 2011 р.  міжвузівська науково-теоретична конференція “Ефективність 
функціонування соціально-економічних систем в умовах динамічного розвитку” (кафедра 
економіки підприємства); 

12 травня 2011 р.  І міжвузівський студентський науково-практичний семінар “Со-
ціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України” 
(кафедра фінансів та кредиту); 

30 вересня 2011 р.  круглий стіл на тему: “Тенденції та проблеми розвитку 
економічного потенціалу вітчизняних підприємств у посткризовому періоді” (кафедра 
економіки підприємства); 

12 жовтня 2011р.  науковий диспут: “Розвиток ринку туристичних послуг в рамках 
підготовки до „Євро–2012” (кафедра економіки підприємства); 

17 жовтня 2011 р.  Дебати Карла Поппера “Ефективність держаного регулювання 
ринку праці в посткризовий період” (кафедра економіки підприємства); 

19 жовтня 2011 р.  Студентський круглий стіл “Ефективність механізмів регулюва-
ння інноваційної та інвестиційної привабливості підприємств” (кафедра економіки підпри-
ємства); 

3 листопада 2011 р.  ІІ міжвузівський студентський науково-практичний семінар 
“Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України” 
(кафедра фінансів та кредиту); 

7 листопада 2011 р.  студентський круглий стіл на тему “Конкурентоспроможність 
банківської системи в контексті розвитку світової та національної економіки” (кафедра 
банківської справи); 

16 листопада 2011 р.  дебати Карла Поппера: “Економічні наслідки пенсійної 
реформи в Україні: позитивні та негативні тенденції розвитку ринку праці” (кафедра 
економіки підприємства); 
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24 листопада 2011 р.  студентська наукова конференція іноземними мовами 
“Актуальні проблеми розвитку економіки та права України очима наукової молоді ЛКА” 
(кафедри іноземних мов та романо-германських мов); 

24 листопада 2011 р.  круглий стіл на тему “Проблеми підприємництва та 
менеджменту в сучасних умовах” (кафедра менеджменту); 

Упродовж звітного періоду студенти Академії приймали участь у низці міжнарод-
них, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій та наукових 
семінарів: Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції “Актуальні 
проблеми розвитку національної економіки України” (м. Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 
травень 2011 р.), ІV Всеукраїнській міжвузівській науково-практичній конференції 
“Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки” 
(м. Рівне, Рівненський національний університет водного господарства та природокорис-
тування, квітень 2011 р.); ІІI Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених “Формування механізмів управління якістю та підвищення 
конкурентоспроможності підприємств” (м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський універ-
ситет економіки та права, березень 2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній 
конференції “Україна наукова  2011” (м. Миколаїв, Національний університет корабле-
будування імені адм. Макарова, квітень 2011 р.), VII Міжнародній науково-практичній 
конференції “Strategiczne pytania światowej nauki” (м. Перемшль, Польща, 7─15 лютого 
2011 р.); ІІІ Всеукраїнській студентській інтернет-конференції “Реформування економіки 
України як фактор забезпечення сталого розвитку” (м. Чернівці, 11 березня 2011 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих науковців “Економіка, 
менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи” (м. Ялта, 15─16 квітня 
2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасна економічна система та 
тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття” (м. Івано-Франківськ, 22 квітня 
2011 р.), Інтернет-конференції “Інноваційні технології реклами” (м. Київ, 11 травня 2011 
р.); Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених “Majesty 
of marketing” (м. Дніпропетровськ, 6─8 грудня 2011 р.); V Всеукраїнській студентській 
науково-практичній конференції “Теорія та практика розвитку банківської справи” (м. 
Львів, ЛІБС УБС НБУ, 17─18 листопада 2011 р.)  28 студентів.  

Слід наголосити підвищену увагу до участі в студентських наукових заходах за 
межами Академії здібної молоді юридичного факультету. За звітний період студенти 
факультету виступили на Всеукраїнському круглому столі “Юридичні клініки, проблеми і 
перспективи” (м. Одеса, Одеська юридична академія, 28 жовтня 2011 р.) ─ Білянська О.,  
на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Правовий захист людини і 
громадянина в Україні” (м. Київ, Національна академія внутрішніх справ, 24 листопада 
2011 р.) ─ Временова М., Міжнародній науково-практичній конференції у Луцькому 
національному технічному університеті ─ Нижник Н., Ладнєва Т., Хитра Н., Чесак С., 
Недибалюк І., Краєвський С., Міжнародній студентській конференції у Київському 
Національному університеті ім. Т. Г. Шевченка ─ Попович М., Мельничук С., науково-
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практичному семінарі “Аспекти особистої фінансової грамотності” ─ Костів М., Бучко О. 
21─23 жовтня 2011 року студенти юридичного факультету ЛКА Временова М., Білянська 
О., Кичма М. і Лемешко Н. взяли участь у всеукраїнській осінній правовій школі “Шлях 
до успіху молодого юриста” ─ серія майстер-класів провідних юристів України (на базі 
Національного університету ДПС м. Ірпінь). 

У формуванні сучасних перспективних напрямів студентської наукової роботи та 
безпосередньому керівництві дослідницькими проектами окремих студентів найбільш 
продуктивно зарекомендували себе викладачі кафедр бухгалтерського обліку (Куцик 
П.О., Бачинський В.І., Озеран В.О., Медвідь Л.Г., Панченкова Ю.В., Плеша В.І., Канак 
Й.В., Головацька С.І., Чабанюк О.М., Полянська О.А., Попітіч Т.В., Рудницький Т.В.); 
економіки підприємства (Дуда С.Т., Городня Т.А., Ільчук О.О., Іляш О.І., Міценко Н.Г., 
Заярна Н.М., Гринкевич С.С.); міжнародних економічних відносин (Шевчук В.О., 
Флейчук М.І., Чех М.М., Черкас Н.І.); банківської справи (Вовчак О.Д., Копилюк О.І., 
Самура Ю.О., Андрушків І.П., Кирпатенко В.М., Шморгай М.Б., Чікіта І.Б., Музичка 
О.М.); фінансів та кредиту (Мединська Т.В., Власюк Н.І.); маркетингу (Балук Н.Р., 
Корягіна С.В., Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М., Бук Л.М.). 

4.2. Студентські публікації 

За звітний період студентами спеціальності “Економіка підприємства” денної 
форми навчання опубліковано 40 наукових статей (переважно у співавторстві з 
викладачами кафедри за результатами магістерської роботи), а студентами магістратури 
заочної форми навчання  30 статей у фахових наукових виданнях з економіки. Участь у 
наукових конференціях взяли 24 студенти магістратури. Студенти 3─4 курсів напрямів 
підготовки і спеціальностей “Фінанси і кредит” та “Облік і аудит” у співавторстві з 
викладачами кафедри економіки підприємства опублікували близько 20 тез доповідей і 
статей. У 2011 р. студенти спеціальності “Банківська справа” у Збірнику наукових робіт 
студентів за матеріалами круглого столу “Конкурентоспроможність банківської системи в 
контексті розвитку світової та національної економіки” опублікували 38 праць, а у 
Збірнику “Теорія та практика розвитку банківської справи”  ще  28 праць. 

Протягом звітного року під керівництвом професорів та викладачів кафедри бухгал-
терського обліку студенти опублікували дев’ять наукових статей, а також 78 доповідей на 
наукових конференціях, при цьому з них вісім  у фахових виданнях. Під керівництвом 
викладачів кафедри аудиту у VІ науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених, яка відбулася 28─29 квітня 2011 р. в Львівській комерційний академії, 
було опубліковано у збірнику академії 43 студентські наукові статті. Студентських 
публікацій у 2011 р спеціальності “Фінанси і кредит” опубліковано чотири та дванадцять 
студентських праць подано до друку. 

У 2011 р. четверо студентів спеціальності “Менеджмент організацій” опублікували 
свої статті у Науковому Віснику студентського наукового товариства імені М.І. Туган-
Барановського ЛКА, а семеро студентів спеціальності “Економічна кібернетика” 



 32

опублікували свої статті в електронному журналі студентського наукового товариства 
“Економічна кібернетика”. 

Окрім згаданої вище статті Линник О., студенти факультету міжнародних 
економічних відносин опублікували ще 42 матеріали у різноманітних виданнях. Широкий 
резонанс отримали статті Вешка А. та Семенюка Д. за підсумком участі у щорічній 
конференції студентів кооперативних вузів, що відбувалася у м. Чернівці.   

4.3. Проблемні питання студентської наукової діяльності 

За результатами студентської наукової роботи протягом останніх років можна 
зробити наступні зауваження: а) не завжди науковою роботою охоплено студентів, які ма-
ють для цього належний потенціал; б) викладачі недостатньо активно залучають студентів 
до наукових досліджень; в) не усі теми наукової роботи є актуальними; в) не всі наукові 
роботи містять обґрунтування поставленої проблеми; г) не завжди під час дослідження ви-
користовується практичний матеріал, тобто не проводиться дослідження конкретного су-
б’єкта господарювання чи галузі; д) у наукових економічних дослідженнях недостатнім є 
використання методів математичного моделювання.  

Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи можна узагальнити 
такі: 

─ розробка цікавої, сучасної тематики робіт; 
─ заохочення наукової роботи студентів за допомогою її врахування у рейтинговій 
системі оцінки академічного доробку професорсько-викладацького складу; 
─ пришвидшення редакційного циклу під час випуску Студентського Вісника ЛКА 
(водночас слід визнати, що це значною мірою залежить від комплектації статей та 
їхнього академічного рівня, який у багатьох випадках бажає кращого). 

 Певною мірою розвиток студентської наукової діяльності стримується обмеженими 
можливостями її фінансування хоча в Академії не було випадків відмови від фінансування 
участі у престижних заходах загальноукраїнського значення. Водночас слід визнати 
недостатню активність студентського активу Академії щодо співпраці з СНТ 
найпотужніших вузів міста Львова та розвитку студентської наукової творчості за 
допомогою існуючих можливостей міжнародної співпраці в рамках міжнародних 
студентських організацій та фондів. 

5. НАУКОВО─ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

До викладацького складу Академії у 2011 р. входило 379 працівників, в тому числі 
202 кандидати наук, 23 доктор наук, 164 чоловік зі званням доцента та 32 професор. 
Середня кількість вчених із вченим ступенем та званням досягла 59%, що на 12 пп вище 
показника 2004 р.  
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5.1. Аналіз динаміки основних категорій працюючих  

Оцінюючи зміни за звітний період у ширшому контексті тенденцій 2004─2011 рр., 
можна зробити декілька узагальнюючих висновків:  

1)  відбулося відчутне збільшення питомої ваги кандидатів наук у загальній 
кількості працюючих ─ до 52─54% проти 47─48% у 2004─2007 рр.; 

2)  у 2011 р. частка докторів наук зросла до 6,1% проти 4,6% у середньому за 
2006─2010 рр. (2006 р. ─ 4,5%; 2007 р. ─ 4,4%; 2008 р. ─ 3,8%; 2009─2010 рр. ─ 5,3%); 

3)  за останні роки відбувся процес відчутного омолодження випускних кафедр, що 
створює належні передумови для організації наукової і навчальної роботи на найближчі 
роки. 
 Загалом можна стверджувати, що викладацький склад Академії представлений 
досвідченими співробітниками, які ведуть активну наукову діяльність і здатні 
підтримувати високу якість навчального процесу. 
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Рис. 5.1. Кількість працюючих, 2004─2011 рр. 
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                           а) доктори наук;                                             б) кандидати наук;  

Рис. 5.2. Динаміка основних категорій працюючих, 2004─2011 рр. 
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5.2. Орієнтовні плани захисту 

На сьогодні реальну перспективу захисту дисертацій мають 39 викладачів Академії, 
у тому числі ІЕтаФ  22, МЕВ  7, юридичного факультету  3 та факультету мене-
джменту  7 викладачів. На завершальному етапі підготовки докторської дисертації 
знаходяться проф. Куцик П.О., доц. Редченко К.І., доц. Семак Б.Б. і доц. Качмарик Я.Д. 
Інтенсивно працюють у відповідному напрямі проф. Копилюк О.І., доц. Черкасова С.В., 
доц. Чуй І.Р. доц. Вербова О.С., проф. Артеменко В.Б., доц. Гірник М.О., доц. Ананьєв 
О.М., доц. Ноздріна Л.В., доц. Лапшина І.А., доц. Семів С.Р. 

5.3. Підвищення кваліфікації викладачів  

Викладачі ЛКА не рідше одного разу в п’ять років підвищують свою кваліфікацію на 
ФПК, шляхом проходження семінарів, стажування в науково-дослідних установах і під-
приємствах, 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. Результати дослідження та пропозиції, сформовані на основі вивчення 
інформації досліджуваних підприємств, використовуються у навчальному процесі та 
підготовці науково─методичного. 

Таблиця 5.1 

Найважливіші стажування викладачів ЛКА за 2011 р. 

Працівник Місце стажування Мета Отриманий 
результат 

Футало Т.В. ІПО Державної навчальної наукової 
установи Академія фінансового 
управління при Міністерстві 
фінансів України  
3-14 жовтня 2011 р. 

Ознайомлення з новітніми 
методиками викладання 
фінансових дисциплін у 
ВНЗ 

Свідоцтво 12 СПК № 
738093 

Черевко Х.Л. 
 

м. Київ КНТЕУ 15-19 червня 2011 
р.  

Ознайомлення з новітніми 
методиками викладання  

Проведення ділових 
ігор “Shadow 
Manager” у межах 
проекту TEMPUS 

Асаулюк С.Л. 2011 р.; захист кандидатської 
дисертації  

  

Васильців Т.Г. Інститут інтелектуальної власності 
Національного університету “Оде-
ська юридична академія” м. Києві 

Ознайомлення з пробле-
мними питаннями органі-
зації і охорони інтелект-
туальної власності 

Формування лекцій-
ного матеріалу з кур-
су “Інтелектуальна 
власність” 

Сухий О.О.  ЛНУ імені І.Франка Вивчення досвіду  Підготовлені 
методичні розробки 
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Лукасевич Л.В. ЛНУ ім. І.Франка “Інновації у навчальному 
процесі” 

Використання сучас-
них методів організа-
ції навчального про-
цесу із застосуван-
ням сучасних новіт-
ніх технологій. 

Лапшина І. А. Оксфордський університет  (Велика 
Британія), науково-дослідний центр 
"COMPAS", 15 червня-15 серпня  
2011 р. 

Підвищення  кваліфікації   

Полякова Ю. В., 
Семів С. Р, 
Дегтярьова Н.М., 
Василиця О.Б.  

"INCOTERMS 2011", Львівська 
торгово-промислова палата та 
"Німецько-український проект у 
сфері економіки" за підтримки 
Федерального міністерства 
економічного співробітництва і 
розвитку (BMZ), Німеччина (Львів), 
7-8 липня 2011р. 

Покращення знань та 
отримання досвіду з 
питань «INCOTERMS 
2010» 

Використання у нав-
чальному процесі та 
наукових публіка-
ціях 

Флейчук М.І., 
Черкас Н.І., 
Василиця О.Б. 

Open Society Institute HESP Regional 
Seminar for Excellence in Teaching 
“Theoretical Background and Recent 
Approaches of Life Satisfaction and 
Income Inequality Study” (м. Одеса, 
10 – 23 липня 2011 р.) 

Підвищення якості 
викладання 

Встановлення плід-
них довгострокових 
контактів з колегами 
з вузів США, Європи 
та СНД 

Доц. Бойчук І.В. Приватне акціонерне товариство  
“Гал-Експо”, 
5 вересня – 7 жовтня 2011 р. (без 
відриву від виробництва) 

Ознайомлення зі специ-
фікою маркетингової 
діяльності ПрАТ “Гал-
Експо” на вітчизняному 
ринку виставкових послуг. 

Вдосконалення 
НМКД для ОКР 
“бакалавр” з курсу 
“Промисловий  мар-
кетинг”.  

Доц. Корягіна 
С.В. 

Львівський інститут менеджменту 
“Клуб ділових людей”, 3 березня 

Майстер-клас “Жіночий 
діловий стиль одягу” 

Підвищення 
кваліфікації 

Доц. Корягіна 
С.В. 

Львівський інститут менеджменту 
“Клуб ділових людей”, 10 березня 

Майстер-клас “Набір пер-
соналу та управління ко-
мандою” 

Підвищення 
кваліфікації 

Доц. Бук Л.М. З 22 березня по 4 травня 2011 р. 
Навчально-консультаційна про-
грама (бізнес-курс) “Інтернет–
маркетинг” ЛІМ, Центр розвитку 
бізнесу 

Удосконалення навичок 
використання Інтернет у 
маркетинговій діяльності 

Сертифікат. 
Підвищення знань і 
вмінь  використання 
Інтернет-маркетингу. 

Доц. Балук Н.Р., 
ас. Дмитрів А.Я., 
доц. Корягіна 
С.В. 

Семінар “Маркетинг для малого 
бізнесу” м. Львів, Клуб ділових 
14.04.2011 р. 

Поглиблення знань та 
навичок з практичного 
маркетингу 

Сертифікат. 
Викладання нових 
підходів до теорети-
чних основ маркети-
нгу для представни-
ків бізнесу. 

Доц. Корягіна 
С.В. 

Львівський інститут менеджменту 
“Клуб ділових людей”, 19 квітня 

Майстер-клас “Маркетинг 
В2В” 

Підвищення 
кваліфікації 

Доц. Корягіна 
С.В. 

Львівський інститут менеджменту 
“Клуб ділових людей”, 29 квітня 
 

Тренінг-семінар “Як на-
вчитись позиціонувати 
марку, товару/послугу чи 
підприємство” 

Підвищення 
кваліфікації 
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6. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

Дієві резерви для поліпшення наукової роботи в академії простежуються за 
декількома важливими напрямами: 

1. Збільшення кількості публікацій у престижних загальноукраїнських 
виданнях. Передусім це очікується від вчених найвищої кваліфікації  докторів наук і 
професорів, а також доцентів зі стажем понад 10 років. На часі проведення рейтингової 
оцінки академічного доробку вчених академії (за останні два роки в Академії створено 
відповідну базу даних), який повинен показати ефективність роботи окремих категорій 
працюючих. Видається не цілком обґрунтованою ситуація, коли підвищеною активністю 
відрізняються молоді викладачі віком до 35 років, а досвідчені наукові кадри обмежу-
ються публікаціями у наукових вісниках або матеріалах наукових конференцій. 
Серйозний виклик становить включення до системи рейтингової оцінки академічних 
установ Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України трьох показників: 
кількість публікацій у Scopus, індекс цитувань у Scopus та індекс Гірша. Це відповідає 
усталеним міжнародним стандартам оцінки якості академічної роботи, але водночас ви-
магає своєрідного “перезавантаження” існуючих підходів до публікації наукових праць. 
Передусім у складному становищі опиняються вузи економічного профілю, адже в 
Україні на сьогодні в Scopus зареєстровано лише одне видання  журнал “Актуальні 
проблеми економіки”, тоді як у галузях технічних, природничих та медичних наук  
близько 40 українських видань.  

Також серед вчених-економістів немає традиції підготовки англомовних пуб-
лікацій, як це роками практикують вчені природничих спеціальностей. Незалежно від 
ступеня об’єктивності існуючих обмежень виглядає безальтернативним збільшення кіль-
кості публікацій у престижних зарубіжних виданнях з високим імпакт-фактором. Тобто, 
необхідно переходити від механічного збільшення зарубіжних публікацій, що вченими 
Академії досить успішно реалізується, до публікацій у відомих журналах, що зареєстро-
вані у Scopus. 

2. Вартує підсилити змістовність монографічних досліджень, які не можуть 
обмежуватися форматом дисертаційного дослідження, а повинні відбивати значно біль-
ший внесок у вивчення науково-академічної проблематики. При наданні монографії 
колективного характеру природно очікувати підвищення ступеня її фундаментальності та 
отримання належного всеукраїнського резонансу. Викликає занепокоєність, що за останні 
декілька років підготовлено лише одну одноосібну монографію вченим найвищої ква-
ліфікації після захисту докторської дисертації. Така ситуація обмежує можливості 
розвитку наукових шкіл і не дозволяє створювати своєрідні “точки зростання” для вчених 
молодої генерації. Також втрачаються можливості для підвищення іміджу Академії як 
наукового центру найвищого рівня. Ще одним напрямом активізації монографічних 
досліджень слід вважати співпрацю вчених Академії з дослідниками інших наукових 
установ, а особливо закладами навчально-методичного комплексу “Економосвіта”. 
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3. Підвищення ефективності використання наукових конференцій та інших 
академічних заходів для пожвавлення наукової роботи вбачається за двома напрямами:  

а) організація потужних тематичних конференцій силами окремих кафедр, де 
сформовано сильні академічні колективи і діють нетривіальні наукові школи. Прикладом 
може слугувати ініціативність кафедр бухгалтерського обліку (доц. Бачинський В.І.) та 
банківської справи (проф. Вовчак О.Д.); 

б) повноцінна участь вчених Академії у престижних академічних заходах за її 
межами  з обов’язковим виступом на пленарному або секційному засіданнях та участю 
в дискусії. Викликає стурбованість, що багато молодих вчених надміру захоплюються так 
званою заочною участю, включно з конференційними заходами у вузах Західного регіону, 
що не сприяє ні обміну результатами і досвідом наукової роботи, ні професійному зрос-
танню, ні формуванню належного іміджу Академії.  

4. Вченими Академії не повністю використовуються можливості наукових 
стажувань для запозичення новаторських підходів до наукової роботи, підготовки статей 
у наукові видання, що відповідають власним науковим інтересам і відбивають передові 
позиції установи, де відбувається стажування. Необхідно повернутися до практики обго-
ворення результатів найбільш вагомих стажувань не лише на кафедрах, як це зазвичай 
практикується, але й на засіданнях вчених рад ІЕтаФ і факультетів. Передусім це стосуєть-
ся закордонних стажувань.  

5. Залишається актуальною проблема розширення кадрового резерву докторів 
наук із профілюючих спеціальностей 08.00.03 “Економіка та управління національним 
господарством” і 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами”, за якими в 
Академії функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття для розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. 

6. Посилення організаційного підойму досліджень на кооперативну тематику 
доречно реалізувати за допомогою постійно діючого загальноакадемічного семінару з 
актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної кооперації під егідою Центру коопе-
ративних досліджень. До роботи таких семінарів доречно залучати вчених регіональних 
структур навчально-методичного комплексу “Академія”.   

7. З метою активізації студентської наукової діяльності, що має вагоме значе-
ння для підвищення якості навчального процесу, необхідно:  

а) підвищити якість підготовки студентських публікацій для Студентського Віс-
ника, а передусім  для збірника “Перехідні економічні системи” (обидва видання мають 
бути в електронному доступі на інтернет-сторінці Академії);  

б) забезпечити виконання раніших рішень Вченої ради щодо індивідуальних звітів 
провідних вчених про участь у підготовці учасників всеукраїнських олімпіад, студентсь-
ких конкурсних робіт, публікацій тощо. 
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8. Необхідно модернізувати роботу Видавництва ЛКА (директор Фінклер В.Е.) 
відразу в декількох аспектах: а) організація роботи згідно річного плану видання наукової 
літератури; б) своєчасне формування електронних HTML-копій Вісників ЛКА; в) макси-
мально широке інформування наукової громадськості про публікації вчених Академії (для 
цього слід використовувати розміщення відповідних матеріалів на інтернет-сторінці Ака-
демії, а також передбачити участь у щорічному книжковому Форумі видавців).  


