
УКООПСПІЛКА 

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

 

 “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Ректор академії   _____________________ 

проф. Копич І.М. 

 _____________ січня 2013 року 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про наукову роботу Львівської комерційної академії 

за 2012 рік 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні 

Вченої ради Львівської 

комерційної академії 

Протокол № ___ 

від _____ лютого  2013 р.  

 

 

 

 

 
Львів 2013 



 2

Наукова робота професорсько-викладацького складу та аспірантів Академії 

здійснювалася у відповідності з перспективним планом наукової діяльності на 2011─2020 

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 12 до 24 науково-дослідних робіт з номером державної 

реєстрації (при цьому загальна кількість НДР у 2012 р. зменшилася до 54 проти 66 у 2011 

р.), що сприяє активізації творчої діяльності наукових колективів, а також дозволяє 

підвищити відповідальність керівників структурних підрозділів та лідерів наукових шкіл 

за ефективність наукової роботи; 

 збільшення кількості захищених дисертацій  кандидатських (до 30 проти 25 у 

2011 р.) та захисту трьох докторських, що відповідає показнику попередніх років. Одним 

із сприятливих чинників процесу підготовки дисертаційних досліджень слід вважати 

практичну реалізацію обраного курсу на збільшення в Академії кількості спеціалізованих 

вчених рад із захисту дисертацій і результативності їхньої роботи; 

 завершено перевід роботи аспірантури на засади самоокупності, у 2012 р. змен-

шено до 8 кількість аспірантів, які 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 30 

виступів на Міжнародних конференціях за кордоном); 

 студентами Академії прийнято участь у ІІ турі Всеукраїнських студентських 

олімпіадах та конкурсах наукових і дипломних робіт, за підсумками яких отримано десять 

дипломів І, ІІ та ІІІ ступеня, опубліковано близько 200 статей та тез; 

 відбулося відчутне збільшення питомої ваги кандидатів та докторів наук (з 55% 

до 60% професорсько-викладацького складу).  

До переліку вагомих успіхів слід віднести: 

 присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року проф. 

Скибінському С.В. за комплекс підручників з маркетингу у семи книгах (у співавторстві) 

– Указ Президента України від 18 травня 2012 р. № 329/2012; 

 отриманння викладачами кафедри економіки підприємства проф. Васильцівим 

Т.Г. та ст. викл. Лупаком Р.Л. щорічної Премії Президента України для молодих вчених в 

галузі науки і техніки; 

 вручення премії Львівської обласної ради та облдержадміністрації за досягнення 

у галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у 

регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі доц. 

кафедри міжнародних економічних відносин Черкас Н.І. та доц. кафедри фінансів та 
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кредиту Вірту М.Я. 

 збільшення до 70 опублікованих статей у загальноукраїнських журналах; 

 успішне відзначення міжнародного року кооперативів у Львівській комерційній 

академії та проведення 3–5 квітня 2012 р. щорічної наукової конференції професорсько-

викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” “Коопера-

тивна модель економічного розвитку в умовах глобалізації”; наукового семінару 

факультету МЕВ “Вплив кризових явищ 2008-2009 рр. на діяльність кооперативних 

організацій європейських країн"; ІІ Всеукраїнської наукової конференції “Українська 

кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку”; 

 20-21 квітня 2012 р. на базі кафедри бухгалтерського обліку було проведено VIІ 

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”, асистента кафедри 

банківської справи Польової І.М., яка проходила стажування в Ягелонському університеті 

(м. Краків, Польща) в Канцелярії Сейму Республіки Польща за міжнародною програмою 

парламентського стажування та асистента кафедри економіки підприємства Хомицького 

А.І. у Вроцлавському університеті на кафедрі права, менеджменту та економіки за 

освітньо-стипендіальною програмою Лена Кіркленда. 

Завдання на найближчу перспективу передбачають: 

 збільшення частки рейтингових публікацій, передусім у вітчизняних та 

зарубіжних виданнях, що зареєстровані в наукометричній базі даних Scopus; 

 підвищення вимог до виконання НДР та постійне звітування про їх виконання; 

 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 
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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 54 теми за участю практично всіх викладачів та понад 

250 студентів. Даний показник дещо нижчий за результати попередніх років, наприклад у 

2011 р. виконувалося 66 (рис. 1.1), проте у звітному періоді відбулося відчутне збі-

льшення кількості науково-дослідних робіт з державною реєстрацією та становило у 

2012 р. 24 роботи: 

─ "Вимір ефективності функціонування торговельного підприємства в умовах 

економічного розвитку" (доц. Іляш О.І.), державний реєстраційний номер 0112U000654; 

─ "Вимір розвитку трудового потенціалу в умовах становлення інформаційного 

суспільства" (доц. Гринкевич С.С.), державний реєстраційний номер 0112U007115; 

─ "Дослідження і формування споживних властивостей взуття спеціального 

призначення" (доц. Беднарчук М.С.), державний реєстраційний номер 0111U004079. 

─ "Дослідження і формування споживних властивостей спортивного взуття" (доц. 

Беднарчук М.С.), державний реєстраційний номер 0111U004080; 

─ "Дослідження проблем формування асортименту і якості взуттєвих матеріалів і 

взуття" (доц. Беднарчук М.С.), державний реєстраційний номер 0110U005164; 

─ "Дослідження проблем формування асортименту і якості виробів із відновлених 

полімерів" (проф. Доманцевич Н.І.), державний реєстраційний номер 111U010538; 

─ "Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності банків України" (проф. 

Вовчак О.Д., проф. Копилюк О.І.), державний реєстраційний номер 0112U001402; 

─ "Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, 

організація" (проф. Куцик П.О.), державний реєстраційний номер № 01111U010539; 

─ "Механізм формування і використання прибутку підприємств роздрібної торгівлі в 

умовах ринкових відносин" (проф. Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер 

0112U000653; 

─ "Механізми розвитку підприємництва в умовах глобалізації" (проф. Апопій В.В.), 

державний реєстраційний номер 0112U003206; 

─ "Моделювання національної системи обліку і контролю в умовах використання 

міжнародних стандартів фінансової звітності" (доц. Канак Й.В.), державний реєстраційний 

номер № 01111U010544; 

─ "Наукове обгрунтування інформаційного забезпечення товарів" (доц. Беднарчук 

М.С.), державний реєстраційний номер 0111U004078; 
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─ "Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей біологічної цінності 

і зберігання жировмісних борошняних кондитерських виробів (проф. Сирохман І.В.), 

державний реєстраційний номер 0110U005163;  

─ "Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія" (доц. 

Бачинський В.І.), державний реєстраційний номер № 01111U010542; 

─ "Організаційно-економічний механізм ефективності функціонування підприємств 

торгівлі" (проф. Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер 0112U000652; 

─ "Організаційно-економічний механізм функціонування банків України в сучасних 

умовах" (проф. Вовчак О.Д., проф. Копилюк О.І.), державний реєстраційний номер 

0112U001401; 

─ "Підприємства споживчої кооперації в системі інтеграційних процесів" (доц. 

Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер 0112U007116; 

─ "Проблеми поліпшення споживних властивостей, збережності та наукове 

обгрунтування і розроблення продуктів підвищеної харчової цінності" (проф. Сирохман 

І.В.), державний реєстраційний номер 0110U003067;  

─ "Розвиток методології та організації бухгалтерського обліку і контролю на 

підприємствах споживчої кооперації країни" (проф. Озеран В.О.), державний реєстра-

ційний номер № 01111U010543; 

─ "Розвиток методології та організації обліку, аналізу і контролю в ВНЗ" (доц. 

Медвіль Л.Г.), державний реєстраційний номер № 01111U010541; 

─ "Система соціальної безпеки регіонів України" (доц. Іляш О.І.), державний 

реєстраційний номер 0112U007114; 

─ "Стратегічне управління економічною безпекою торговельного підприємства" 

(проф. Васильців Т.Г.), державний реєстраційний номер 0112U000602; 

─ "Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі 

управління підприємств основних галузей економіки" (проф. Куцик П.О.), державний 

реєстраційний номер 01111U010540; 

─ "Формування і оцінювання асортименту, властивостей і якості виробів із 

відновлених полімерів" (проф. Доманцевич Н.І.), державний реєстраційний номер 

0111U010536. 

З-поміж інших, розпочатих у 2012 р науково-дослідних робіт слід виокремити: 

─ "Оптимізація механізму фінансової санації торговельного підприємства" (проф. 

Футало Т.В.); 

─ "Дослідження впливу сучасних форм фізкультурно-оздоровчої діяльності на 

рівень фізичного здоров'я студентів ЛКА" (доц. Блащак І.М.); 

─ "Кількісні методи в економіці" (проф. Копич І.М.); 

─ "Економетрично-статистичні дослідження соціально-економічних процесів: мак-

ро- та мікрорівень" (проф. Єлейко В.І.). 

─ "Формування екологічної безпеки текстильних матеріалів та виробів, і 

вдосконалення методів її товарознавчої оцінки" (проф. Семак Б.Д.); 
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─ "Іноземні мови як важливий елемент професійної культури майбутніх фахівців 

торговельно-економічної сфери" (доц. Думашівський Я.Є.); 

─ "Сучасні дослідження термінів у галузі „Економіка та підприємництво" (доц. 

Думашівський Я.Є.); 

─ "Теоретичне обґрунтування, конструювання, освоєння виробничого випуску та 

впровадження принципово нових підходів до приготування функціональних страв в 

закладах ресторанного господарства і розробка устаткування харчових виробництв"(проф. 

Ощипок І.М.). 

У 2012 р. кафедрами Академії було завершено виконання восьми НДР:  

─ "Застосування комп’ютерних технологій у вивченні іноземних мов" (доц. 

Думашівський Я.Є.). 

─ "Інтенсифікація навчального процесу" (проф. Апопій В.В.); 

─ "Перспективи інвестування в небанківському фінансовому секторі" (проф. Футало 

Т.В.); 

─ "Стратегічне управління економічною безпекою торговельного підприємства" 

(доц. Васильців Т.Г.), державний реєстраційний номер 0112U000602; 

─ "Трансформація у сфері товарного обігу" (проф. Апопій В.В.); 

─ "Управління розвитком підприємств торгівлі в посттрансформаційних умовах" 

(проф. Міценко Н.Г.); 

─ "Формування систем менеджменту в організації" (проф. Хміль Ф.І.); 

─ "Дослідження споживних властивостей спортивного взуття для скейтбордитнгу" 

(доц. Беднарчук М.С.). 
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Рис. 1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем викладачами кафедр ЛКА, 

2004─2012 рр. 

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  
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використання отриманих наукових результатів для підвищення якості навчального про-

цесу.  

Заслуговує на увагу те, що у 2012 р. за результатами виконання НДР:  

а) опубліковано 70 наукових статей у загальноукраїнських журналах і 39  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 2012 р. захищено 33 дисер-

таційних робіт, з них: 

 три докторських дисертацій (Тімченко О.П., Фомішина В.М., Редченко К.І.);  

 30 кандидатських дисертацій (Стеців Ю.А., Піхняк Т.В., Варгас В.М., Мацера С.С., 

Люлик М.Б., Боднарюк В.В., Андрейків Т.Я., Бабійчук Т. П., Бойко Ю.О., Папка 

О.С., Гончарук І.В., Ванівський М.М., Чех М.М., Ланда О.О., Тучковська І.І., Удуд 

І.Р., Хомів О.В., Прицюк Л.А., Попович Н.І., Турчиняк М.К., Палько Н.С., 

Яворська В.Г., Оверко Г.Я., Артищук І.А., Музика О.М., Матолич Т.Б., Чік М.Ю., 

Мороз Л.О., Міневич Г.Я., Микитин О.З.). 

Важливо, щоб виконання та завершення кожної науково-дослідної роботи не лише 

документувалося належним чином, але й отримувало належний академічних резонанс і 

завершувалося підготовкою колективної монографії.  

Послідовне і впорядковане виконання власних НДР, що відбивають профіль кафе-

дри, повинно сприяти розвитку наукових шкіл 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. Хоча з іншого боку, немає прикладів подібної співпраці в рамках  

комплексу “Економосвіта”, що дійсно важливо з погляду тісної інтеграції наукових 

досліджень та навчального процесу. 
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Рис. 1.2. Кількість виконуваних науково-дослідних робіт в розрізі факультетів, 2012 р. 

Найбільш результативними за звітний період стали товарознавчо-комерційний 

факультет та Інститут економіки та фінансів (рис. 1.2). Виразне пожвавлення наукової 

роботи спостерігається на кафедрах бухгалтерського обліку, економіки підприємства, 
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іноземних мов, товарознавства непродовольчих товарів, проте викликає певну 

стурбованість відсутність науково-дослідних робіт на кафедрах інформаційних систем у 

менеджменті, експертизи товарів та послуг, хімії та фізики, аудиту, менеджменту та 

кафедр юридичного факультету. 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 з державним реєстраційним номером, які 

можуть претендувати на загальноукраїнське визнання. 

1.2. Розвиток наукових шкіл 

У 2012 р. в ЛКА триває процес організаційного зміцнення існуючих чотирнадцяти 

наукових шкіл. 

На кафедрі економічної теорії під керівництвом д.е.н., проф. Башнянина Г.І. фун-

кціонують дві наукові школи з дослідження проблем перехідних економічних систем, 

що повністю відповідають низці формальних ознак. За проблематикою школи було підго-

товлено і захищено 11 докторських та 63 кандидатських дисертацій, в тому числі у 2012 р. 

 2 докторські та 5 кандидатських. За результатами діяльності наукової школи кафедри у 

2012 р. опубліковано 4 монографії, 2 розділи в колективних монографіях, 4 посібники, 5 

статей у загальноукраїнських журналах. З метою подальшого організаційного і науково-

методичного об’єднання вчених-економістів м. Львова, що займаються дослідженням мет-

рологічних проблем економічних систем у 2012 р. продовжено видання наукового альма-

наха "Економічні системи". 

На кафедрі аудиту функціонує наукова школа "Методологія і організація обліку, 

аналізу та контролю діяльності суб’єктів господарювання" (д.е.н. проф. Рудницький 

В.С.). У рамках діяльності цієї школи захищено докторську дисертацію (Редченко К.І.) та 

опубліковано 21 працю, що відповідає тематиці наукової школи, з них опубліковано 7 ста-

тей у фахових виданнях і 11 тез доповідей обсягом 4,3 д.а. 

Послідовниками наукової школи "Проблеми та напрями розвитку обліку в галу-

зях економіки", яка активно функціонує на кафедрі бухгалтерського обліку (проф. Озе-

рана В.О.) у 2012 р. захищено кандидатську дисертацію, видано 3 монографії, 1 розділ 

колективної монографії, 1 посібник та опубліковано 6 статей у загальноукраїнських 

журналах і 5 статей у зарубіжних виданнях. 

На кафедрі економіки підприємства продовжує діяти започаткована у 2000 р. 

д.е.н., проф. Марциним В.С. наукова школа "Економічні проблеми розвитку сфери 

торгівлі". Сьогодні її активними учасниками виступають к.е.н., проф. Міценко Н.Г., 

к.е.н., проф. Блонська В.І., доц. Маринич І.А., доц. Масленніков О.Ю. доц. Качмарик Я.Д., 

доц. Заярна Н.М., доц. Дуда С.Т., доц. Дуляба Н.І., к.е.н., ст. викл. Лупак Р.Л., к.е.н., ст. 

викл. Ільчук О.О. Основними досягненнями наукової школи у 2012 р. є: захист кандидат-

ської дисертації (Боднарюка В.А.), видано монографію і розділ в колективній монографії.  
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У 2012 р. на кафедрі економіки підприємства функціонувала інша наукова школа 

"Забезпечення економічної безпеки соціально-економічних систем" під керівництвом 

д.е.н., проф. Васильціва Т.Г. Активними учасниками школи доц. Іляш О.І., доц. Гринкевич 

С.С., доц. Городня Т.А. було виконано 2 монографії та 4 розділи у колективних моногра-

фіях, завершено роботу над науково-дослідною темою "Стратегічне управління економіч-

ною безпекою торговельного підприємства" (наук. кер. д.е.н., проф. Васильців Т.Г., № де-

ржавної реєстрації 0112U000602). Отримано проф. Васильцівим Т.Г. та ст. викл. Лупаком 

Р.Л. щорічну Премії Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки.  

На кафедрі фінансів і кредиту активно функціонує наукова школа "Управління 

фінансами" (проф. Біла О.Г., доц. Мицак О.В.). У 2012 р. відбувся захист кандидатської 

дисертації Андрейків Т. Я. опубліковано 8 рейтингових публікацій: 4 статей у загально-

українських журналах, 2 монографії та окремі розділи у 2 монографіях. 

При кафедрі банківської справи функціонує наукова школа "Банківська 

інвестиційна діяльність", керує якою д.е.н., проф. Вовчак О.Д. У 2012 р. з тематики 

наукової школи науковцями зроблено узагальнення, які знайшли своє відображення у 

дисертаційних дослідженнях Бойко Ю.О., Бабійчук Т.П., Папка О.С., опубліковано 1 

монографію, 1 підручник, 3 посібники, 4 статті у загальноукраїнських журналах, 1 статтю 

у зарубіжному виданні. 

У 2010 р. на кафедрі ІСуМ сформувалася та перебуває на етапі становлення науко-

ва школа "Інформаційно-аналітичне забезпечення систем управління торговельних 

підприємств та організацій", активними учасниками якої є Мізюк Б. М., Єлейко В. І., 

Костенко А.В., Ананьєв О. М. За тематикою наукової школи у 2012 р. захищено дисерта-

цію Тучковської І.І. та опубліковано статтю у журналі "Економіка та держава". 

В рамках наукової школи "Розробка і впровадження дистанційних освітніх 

технологій у вищій школі" опубліковано статтю активного учасника Ноздріної Л.В. 

"Управление рисками e-learning проектов". 

Школа "Сучасний менеджмент організацій" сформувалася на кафедрі менеджме-

нту під керівництвом проф. Хміля Ф.І. У 2012 р. захищено дисертацію Ланди О.О.  

На кафедрі МЕВ плідно функціонує наукова школа “Проблеми платіжного ба-

лансу в “залежній” економіці” трансформаційного типу з нестабільністю очікувань 

інфляції та обмінного курсу” (проф. Шевчук В.О.). В межах наукової школи у вересні 

2012 р. було організовано науковий семінар "Політичний цикл і рівновага платіжного 

балансу в “залежній економіці”: виклики для економічної політики в Україні". Крім цього, 

за проблематикою наукової школи опубліковано 23 публікацій, у т.ч. – 5 у загально-

українських та зарубіжних наукових журналах, підготовлено 16 виступів на національних 

та зарубіжних наукових конференціях.  

В рамках науково-педагогічної школи на кафедрі маркетингу під керівництвом 

проф. Скибінського С.В. у 2012 р. присуджено Державну премію України в галузі науки і 

техніки 2011 року проф. Скибінському С.В. за комплекс підручників з маркетингу у семи 

книгах (у співавторстві) – Указ Президента України від 18 травня 2012 р. № 329/2012, 
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захищено кандидатську дисертацію аспіранта Ванівського М.М. та проведено науково-

педагогічний семінар "Методичні та організаційно-технічні аспекти вдосконалення тесто-

вої форми контролю знань студентів в академії". 

На кафедрі теорії держави та права продуктивно функціонує наукова школа "Проб-

лем прав і свобод людини та громадянина: теоретичні та історичні аспекти". У 2012 

р. завершено роботу над колективною монографією "Правові аспекти захисту прав лю-

дини в Україні". 

В рамках досліджень наукової школи "Кооперативне будівництво", що функціонує 

на кафедрі історії та політології (проф. Гелей С.Д.) проведено ІІ Всеукраїнську наукову 

конференцію "Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку" при-

свячену 120-річчю від дня народження визначного громадського та військового діяча, 

педагога, вченого, дослідника української кооперації Олени Степанів-Дашкевич та 

опубліковано 6 статей. 

РОЗДІЛ 2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ 

Робота з аспірантами  це один з найбільш об’єктивних показників організації нау-

кової роботи, академічного рівня досягнутих результатів, але насамперед  якості навча-

льного процесу, оскільки аспірантура  його логічне продовження. 

2.1. Аспіранти і докторанти  

Попри відомі в академічній сфері проблеми, пов’язані з демографічними чинниками, 

в 2012 р. вдалося втримати досягнутої за останні роки кількості аспірантів, що навчаються 

на комерційній основі  124 чоловік (в 2010 р. цей показник становив 125) (рис. 2.1). 

Фактично за останні три роки завершено перехід на комерційні засади навчання в аспі-

рантурі, оскільки вісім 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─2012 рр. 
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Позитивна тенденція щодо достатньої кількості аспірантів в Академії маскує 

декілька проблем на мікрорівні. На кафедрах ІЕтаФ в 2012 рр. скоротилася кількість 

аспірантів (рис. 2.2), крім кафедри банківської справи. Частково це пояснюється 

вирішенням кадрових проблем на усіх випускних кафедрах ІЕтаФ, підвищенням 

ефективності роботи аспірантів та об’єктивним зменшенням попиту на підготовку 

науково-педагогічних кадрів у зв’язку з демографічними тенденціями, однак не слід 

нехтувати чинником зниження уваги до роботи з аспірантами з боку більшості вчених 

Інституту економіки та фінансів. 

 

Рис. 2.1. Кількість аспірантів Інституту економіки та фінансів, 2004-2012 рр. 

У 2012 р. дещо скоротилася кількість аспірантів факультету менеджменту (рис. 

2.3). Кафедрам факультету слід наполегливіше шукати підходи до залучення для наукової 

роботи відомих практиків  випускників Академії, адже відповідний запит 

простежується у формуванні контингенту інших кафедр. 

 

Рис. 2.3. Кількість аспірантів на факультеті менеджменту, 2004─20112 рр. 

Прикладом успішної профорієнтаційної роботи може слугувати кафедра міжна-

родних економічних відносин, де в 2012 р. кількість аспірантів становила 23 (рис. 2.4). 
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Досягнутий результат характеризується ще більшою успішністю, оскільки всі аспіранти 

кафедри навчаються на комерційних засадах (це становить істотну відмінність з періодом 

2006─2008 рр., коли підготовка понад більшості аспірантів Академії 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─2012 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 попередніми роками, кількість захистів у 2012 р. кандидатських 

дисертацій в Академії стрімко зросла до 30 праць (2011 р.  25, 2010 р.  17, 2008 р.  

20, 2009 р.  19, а в 2004─2007 рр. цей показник становив у середньому одинадцять 

захистів). В 2012 р. вдалося забезпечити збереження тенденцій високого показника 

кількості захистів докторських дисертацій  три доктори (рис. 2.5) на юридичному 

факультеті (Тімченко О.П.) та в ІЕтаФ (Редченко К.І., Фомішина В.М.). Фактично за 

останні три роки вченими Академії захищено більше докторських дисертацій, ніж за 
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попередній період 2004─2009 рр. Досягнутий результат дозволяє сподіватися на 

радикальне поліпшення якісних показників професорсько-викладацького складу, форму-

вання надійного та ефективного кадрового резерву, а найголовніше  відчутне пожвав-

лення науково-дослідницької діяльності. 
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Рис. 2.5. Захист кандидатських і докторських дисертацій в ЛКА, 2004─2012 рр.  

Аспірантами і здобувачами Інституту економіки та фінансів за звітний період захи-

щено дванадцять кандидатських дисертацій, у тому числі на кафедрі економічної теорії 

 п’ять (Стеців Ю.А., Піхняк Т.В., Варгас В.М., Мацера С.С., Люлик М.Б.), банківської 

справи  три (Бабійчук Т.П., Бойко Ю.О., Папка О.С.), бухгалтерський облік  дві 

(Гончарук І.В., Чік М.М.), економіки підприємства  одну (Боднарюк В.В.), фінансів і 

кредиту  одна (Андрейків Т.Я.), бухгалтерського обліку  одну (Мазуренко О.М.). 

На факультеті менеджменту в 2012 р. працівниками факультету було захищено три 

дисертації, в тому числі на кафедрі менеджменту  одну (Ланда О.О.), інформаційних 

систем у менеджменті (Артищук І.А., Тучковська І.І.). 

Три дисертації захищено на факультеті міжнародних економічних відносин на 

кафедрах: міжнародних економічних відносин  одну (Чех М.М.) та маркетингу  дві 

(Ванівський М.М., Музика О.).  

На товарознавчо-комерційному факультеті захищено сім дисертацій, в тому числі на 

кафедрі комерційної діяльності та підприємництва  чотири (Удуд І.Р., Хомів О.В., 

Матолич Т., Прицюк Л.А.), товарознавства непродовольчих товарів  одну (Попович 

Н. І.), товарознавства продовольчих товарів  дві (Турчиняк М. К., Палько Н. С.). 

На кафедрах юридичного факультету захищено дві дисертації, на кафедрі 

кримінального права та процесу  одну дисертацію (Яворська В.Г.) та господарського 

права та процесу  одну (Оверко Г.Я.).  
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Рис. 2.6. Захист кандидатських дисертацій в ЛКА, 2004─2012 рр. 

2.3. Робота з аспірантами 

Аспіранти Академії мали можливість продемонструвати власний науковий доробок 

під час внутрішньо-академічних наукових заходів: 

 “Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних банківських систем: 

теорія, практика та світовий досвід”  всеукраїнська науково-практична конференція (13-

14 січня 2012 р.); 

 “Інтегральні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького 

зарубіжжя”  І міжнародна науково-практична інтернет-конференція (31 січня 2012 р.); 

 “Кооперація як засіб забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу 

в умовах глобалізації та мультивекторної інтеграції національної економіки”  круглий 

стіл (18 березня 2012 р.); 

 “Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації”  наукова 

конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комп-

лексу “Академія” (3-5 квітня 2012 р.); 

 “Вплив кризових явищ 2008-2009 рр. на діяльність кооперативних організацій 

європейських країн”  науковий семінар (3 квітня 2012 р.); 

 “Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кооперативних 

підприємств та організацій”  наукова конференція (5 квітня 2012 р.); 

 “Перехідні економічні системи”  науково-практична конференція (25 квітня 

2012 р.); 

 “Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах світових 

інтеграційних процесів”  I всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (28 

квітня 2012 р.); 

 “Політичний цикл і рівновага платіжного балансу в “залежній економіці”: 

виклики для економічної політики в Україні”  науково-практичний семінар (21 вересня 

2012 р.); 



 16

 “Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи 

розвитку”  всеукраїнська науково-практична конференція (16-17 листопада 2012 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: Прицюк Л.А. (кафедра комерційної діяльності і підприємництва, 16 січня 2012 

р.), Хомів О.В. (кафедра комерційної діяльності і підприємництва, 17 січня 2012 р.), Ланда 

О.О. (кафедра менеджменту, 17 січня 2012 р.), Мороз Л.О. та Міневич Г.Я. (кафедра 

товарознавства непродовольчих товарів, 24 січня 2012 р.), Попович Н.І. (кафедра 

товарознавства непродовольчих товарів, 15 лютого 2012 р.), Боднарюк В.А. (кафедра 

економіки підприємства, 27 лютого 2012 р.), Микитин О.З. (кафедра експертизи товарів та 

послуг, 1 березня 2012 р.), Турчиняк М.К. та Палько Н.С. (кафедра товарознавства 

продовольчих товарів, 6 березня 2012 р.), Редченко К.І. (кафедра аудиту, 27 березня 2012 

р.), Піхняк Т.А. (кафедра економічної теорії, 30 березня 2012 р.),Гетьманський В.О. 

(кафедра економіки підприємства, 3 травня 2012 р.), Лукановська І.Р. (кафедра 

економічної теорії, 7 травня 2012 р.), Музика О.М. (кафедра маркетингу, 18 травня 2012 

р.), Фомішина В.М. (кафедра економічної теорії, 30 травня 2012 р.), Артищук І.В. 

(кафедра ІСуМ, 21 травня 2012 р.), Кокнаєва М.О. (кафедра економіки підприємства, 26 

червня 2012 р), Кашпрук Ю.А. (кафедра економічної теорії, 28 вересня 2012 р.), Юрків 

Н.Я. (кафедра економічної теорії, 28 вересня 2012 р.), Шумило Р.Р. та Чік М.Ю. (кафедра 

бухгалтерського обліку, 4 жовтня 2012 р.), Корягін М.В. (кафедра бухгалтерського обліку, 

4 жовтня 2012 р.), Черничко Т.В. (кафедра економічної теорії, 3 жовтня 2012 р.), Іляш О.І. 

(кафедра економіки підприємства, 15 листопада 2012 р.), Ковальчук М.І. (товарознавства 

непродовольчих товарів, 18 грудня 2012 р.), Дмитрів А.Я. (кафедра маркетингу, 25 грудня 

2012 р.).  

В перспективі ефективність підготовки дисертаційних робіт аспірантів можна підви-

щити шляхом введення практики щорічних консультаційних семінарів з підготовки та по-

рядку захисту дисертацій за участю вчених секретарів спеціалізованих вчених рад по за-

хисту в Академії. 

Також підвищенню ефективності роботи аспірантури сприятиме: 

 проведення спеціальних семінарів і майстер-класів провідних професорів акаде-

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

 підвищеної уваги заслуговує використання ПК та інформаційних технологій у 

наукових дослідженнях.  
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РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ 

3.1. Загальна характеристика 

За підсумками 2012 р. викладачами Академії опубліковано близько 780 наукових 

праць (рис. 3.1), що відповідає попередньому 2011 р. та на 20% більше у порівнянні з 2010 

р. і на 26% з 2009 р. За звітний період було опубліковано 19 монографій, 16 розділів у 

монографіях, 70 статей в загальноукраїнських журналах і 39 статей у зарубіжних 

виданнях. Ці показники можна порівняти з відповідними даними за період 2004─2009 рр.: 

монографій  58, розділів у монографіях  41, статей у загальноукраїнських журналах 

 195, зарубіжних публікацій  118.  

449

600 593
658

695

618 644

754
783

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 

Рис. 3.1. Публікації вчених ЛКА, 2004─2012 рр. 

Зростання кількості публікацій упродовж звітного періоду не повинно відволікати 

від того факту, що залишається недостатньою кількість публікацій на одного працівника 

 трохи більше двох. 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 

кафедрами економічної теорії (проф. Башнянин Г.І.)  1,75, що співпало в часі зі 

значним скороченням кількості працівників і водночас не являється випусковою; 

міжнародних економічних відносин (проф. Шевчук В.О.)  1,5 та економіки 

підприємства (проф. Міценко Н.Г.)  1,4. Трохи менше однієї рейтингової публікації на 

викладача мають кафедри: маркетингу (проф. Дайновський Ю.А.)  0,9; цивільного 

права (доц. Федик С.І.)  0,8. Серйозне відставання простежується на кафедрах аудиту 

 0,06; менеджменту  0,06, на яких викладачі віддають перевагу менш вимогливим і 

трудоємким видам наукової діяльності. 

Проте, головний виклик становить потреба відчутного збільшення рейтингових 

публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз. 
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На часі актуальне 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 економічних видань такий статус мають лише журнали 

“Актуальні проблеми економіки” та “Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації”. 

На жаль, така ситуація об’єктивно обмежує можливості для збільшення публікацій з 

високим імпакт-фактором, які відповідно до наказу Монмолодьспорту №1112 від 17.10.12 

р. необхідні для здобуття ступеня доктора та кандидата наук. У 2012 р. вченими Академії 

здійснено 3 публікації в журналі “АПЕ” (Гальків Л.І., Черкас Н.І., Яхно Т.П.). Окрім 

цього, викладачі та аспіранти Академії публікували результати власних досліджень в 

інших загальноукраїнських журналах. 

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.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

М
Е
В

К
П
іП

Т
Д
іП Е
П

ГП
тП Б
С

М
ен
ед
ж
м
ен
ту

Ф
іК

М
ар
ке
ти
нг
у

А
уд
ит
у

2010

2011

2012

   

Рис. 3.2. Рейтингові публікації на одного викладача, 2010─2012 рр. 

3.2. Монографічні дослідження 

У 2012 р. науковцями ЛКА опубліковано 19 монографій (табл. 3.1), що значно 

вище показника минулого року (2011  9; 2010  15; 2009  13) і становить високий 

результат з погляду як підвищення якісних характеристик монографічних досліджень 

вчених Академії, так і розширення кола осіб зацікавлених в проведенні монографічних 

досліджень. Поступово зменшується кількість монографій, що не містять глибокого 

аналізу поставлених дослідницьких проблем, відрізняються поверхневістю та скороспілі-

стю і не становлять предметного інтересу і загальноукраїнському масштабі. 
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Таблиця 3.1 

Опубліковані монографії вчених ЛКА у 2012 р.  

Автор Рік Назва Бібліографічні дані 

Башнянин Г.І. 2012 
Metrological economic systems: introduction 

into the general theory and metrology of 
formation of economic parameters 

Lviv: Publishing house of Lviv 

Comercial Academy, 2012.  
1152 pр.  

Башнянин Г.І. 
2012 Державне регулювання структурних 

зрушень в інвестиційній діяльності 
економіки України 

Львів: СПОЛОМ, 2012.  184 с. 

Башнянин Г.І. 
2012 

Ринок земельних ресурсів в 
Україні:Регіональний аспект 

Львів: Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2012.  
256 с. 

Башнянин Г.І. 
2012 

Формування попиту на гроші в 
трансфориаційній економіці України 

Львів: Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2012.  
240 с. 

Міценко Н.Г. 
2012 

Діагностика дієвості економічного 
механізму торговельного підприємства 

Львів: Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2012.  
224 с. 

Гринкевич С.С. 
2012 Розвиток трудового потенціалу в умовах 

формування інформаційного суспільства Л.: АРАЛ, 2012.  356 с. 

Іляш О.І. 
2012 Трансформації системи соціальної безпеки 

України: регіональний вимір Л.: ПАІС, 2012.  592 с. 

Корягін М.В. 
2012 Бухгалтерський облік у системі управління 

вартістю підприємства: теоретико-
методологічні концепції 

Львів : Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2012.  
389 с. 

Куцик П.О. 
2012 Внутрішньогосподарський оперативний 

облік і контроль у системі управління 
діяльністю виробничих підприємств 

Чернівці: Золоті литаври, 2012. 

 264 с. 

Корягін М.В. 
2012 Оцінювання вартості підприємства в 

системі бухгалтерського обліку 
Львів: ТОВ „НВП „Інтерсервіс”, 

2012.  262 с. 

Редченко К.І. 
2012 

Аудит стратегій розвитку підприємства: 
методологія та організація 

Львів: Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2012.  
390 с. 

Футало Т.В., 
Асаулюк С.Л. 

2012 Ефективність господарської діяльності 
роздрібних торговельних підприємств у 

регіональному контексті 

Львів: Видавниче підприємство 

“Стрім”, 2012.  230 с. 

Біла О.Г., 
Мединська Т.В., 
Боднарюк І.Л. 

2012 
Управління витратами підприємства: теорія 

та практика 

Львів: Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2012.  
200 с. 

Вовчак О.Д. 
2012 Банківське мікрокредитування малого 

бізнеcу в Україні К.: УБС НБУ, 2012.  322 с. 

Мізюк Б.М., Ящук В.І., 
Ноздріна Л.В. 

2012 Економічна безпека підприємств ритейлу: 
оцінювання та механізм забезпечення 

Львів, Вид-во Львівської 
комерційної академії 

Апопій В.В. 
2012 Системи регулювання внутрішньої торівлі 

України (за ред проф. Копича І.М., проф. 
Апопія В.В.) 

Київ: Академвидав, 2012  423 
с. 

Апопій В.В. 
2012 Ринки у системі внутрішньої торігвлі 

України (за ред проф. Копича І.М., проф. 
Апопія В.В.) 

Львів: Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2012.  
416 с. 

Беднарчук М. С., 
Попович Н. І. 

2012 Теретичні та експериментальні 
дослідження спортивного взуття для 

скейтбордингу 

Львів: Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2012.  
404 с. 

Жаровська І.М. 
2012 

Державна влада 
Львів: Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2012.  
196 с. 
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За звітний період вченими Академії опубліковано 16 розділів у монографіях (табл. 

3.2), що підготовлені авторськими колективами Львівського інституту економіки та 

туризму, Чернівецького торговельно-економічного інституту, Запорізького інституту 

економіки та інформаційних технологій, Регіонального філіалу Національного інституту 

стратегічних досліджень у м. Львові, Інституту регіональних досліджень НАН України. 

Таблиця 3.2 

Розділи у монографіях розроблені вченими ЛКА у 2012 р.  

Автор Рік Назва  Бібліографічні дані 

Башнянин Г.І. 2012 Економічні системи. Т. 3. 
Львів: Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2012  
490 с. 

Ковтун О.І. 2012 Економічні системи. Ч.3 
Львів: Вид-во Львівської 

комерційної академії, 2012  
490 с. (С. 275-303). 

Іляш О.І. 2012 
Структурно-інституціональні 

трансформації та економічна безпека 
держави 

Львів: Апріорі, 2012.  836 с. 

Васильців Т.Г. 2012 
Система регулювання внутрішньої торгівлі 

України 
К.: Академвидав, 2012.  424 с. 

(С. 50-85) 

Васильців Т.Г. 2012 
Структурно-інституціональні 

трансформації та економічна безпека 
держави 

Львів: Апріорі, 2012.  836 с. 
(С.396-470) 

Міценко Н.Г. 2012 
Система регулювання внутрішньої торгівлі 

України 
К.: Академвидав, 2012.  424 с. 

(С.214-263) 

Іляш О.І. 2012 
Система регулювання внутрішньої торгівлі 

України 
К.: Академвидав, 2012.  424 с. 

(С. 294-341) 

Куцик П.О. 2012 
Система регулювання внутрішньої торгівлі 

України К.: Академвидав, 2012.  424 с. 

Футало Т.В. 2012 
Актуальні питання забезпечення стійкості 

національного господарства 

Кременгук: ТОВ “Кременчуцька 
міська друкарня”, 2012.  307с. 

(С. 132-145) 

Біла О.Г. 2012 
Система регулювання внутрішньої торгівлі 

України К.: Академвидав, 2012.  424 с. 

Гальків Л.І. 2012 
Управління конкурентоспроможністю в 

туризмі: макро- і мікрорівень 

Львів: Львівський інститут 
економіки та туризму, 2012.  

(С. 23-48) 

Мізюк Б. М. 2012 Економічні системи. Ч.3 
Львів: Вид-во Ліга-Прес, 2012. 

 (С. 339-366) 

Доманцевич Н. І. 2012 
Система регулювання внутрішньої торгівлі 

України К.: Академвидав, 2012.  424 с. 

Полякова Ю. В. 2012 
Інвестиційна безпека перехідних економік 

в умовах глобальної інтеграції Донецьк, 2012.  324 с. 

Шевчук В.О. 2012 
Система регулювання внутрішньої торгівлі 

України 
К.: Академвидав, 2012.  424 с. 

(С. 123─141) 
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Полякова Ю. В. 2012 
Структурно-інституціональні 

трансформації та економічна безпека 
держави 

Київ: Апріорі, 2012.  836с. 

3.3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях 

За звітний період вчені ЛКА публікували наукові статті в таких загальноукраїнських 

журналах: "Актуальні проблеми економіки" (Черкас Н.І., Яхно Т.П., Гальків Л.І.), 

"Бухгалтерський облік і аудит" (Озеран В.О., Куцик П.О., Корягін М.В.), "Вісник НБУ" 

(Вовчак О.Д.), "Економіка України" (Ковтун О.І., Флейчук М.І.) "Право України" 

(Ратушна Б.П.), "Інноваційна економіка" (Гринкевич С.С., Томашик Л.С.), "Продукты & 

ингредиенты" (Філь М.І., Давидович О. Я., Лебединець В.Т., Лозова Т.М.), "FOOD 

Technologies & Equipment" (Пономарев П.Х., Родак О.Я.), "Економічний часопис – ХХІ" 

(Гринкевич С.С.), "Мясное дело" (Ощипок І.М.), "Фінанси України" (Васильців Т.Г.), 

"Хімічна промисловість України" (Атаманюк В.М.), "Журнал Європейської економіки" 

(Іляш О.І.), "Науково-технічна інформація" (Іляш О.І., Макогін З.Я.), "Економіка та 

прогнозування" (Іляш О.І.) "Агросвіт" (Вербова О.С., Семак Б.Б.), “Економіка та 

держава” (Мізюк Б.М., Вербова О.С., Шайда О.Є., Боднар І.Р., Семак Б.Б.), "Формування 

ринкових відносин в Україні" (Томашик Л.С., Копилюк О.І.), "Інноваційна економіка" 

(Томашик Л.С.), "Економіст" (Яремко Л.А.), "Європейські перспективи" (Котуха О.С., 

Волинець Т. В., Ратушна Б.П., Гнатів І.М.), "Митна справа" (Ратушна Б.П.), "Наше 

право" (Канцір В.С., Волинець Т.В., Котуха О.С.), "Підприємство, господарство та 

право" (Петрицин Н.Т.), "Проблемы легкой и текстильной промышленности 

Украины" (Семак Б.Д.), "Регіональна економіка" (Гальків Л.І.).  

З-поміж зарубіжних публікацій слід відзначити публікації у монографічних виданнях 

Економічного університету в м. Кракові (Пілявський А.І., Шевчук В.О.) та в журналах 

"Journal of Alloys and Compounds" (Коструба А.М.), "Journal of Colloid and Interface 

Science 387" (Коструба А.М.), "Economics & Sociology" (Лапшина І.А.), "Zarządzanie i 

Edukacja" (Дайновський Ю.А.). 

У 2012 р. кількість публікацій у загальноукраїнських журналах становить 70, можна 

припустити, що інтерес до одноосібних рейтингових публікацій підтримується на сере-

дньому рівні. Зазначений факт пояснюється головним чином виключенням з переліку 

публікацій наукових праць викладачів-сумісників, частково завершенням докторських 

дисертацій  активними дописувачами в українські рейтингові журнали. Публікації у 

рейтингових зарубіжних видання серед викладачів Академії ще не набули достатньої 

популярності.  
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Рис. 3.3. Публікації в загальноукраїнських та зарубіжних виданнях, 2004─2012 рр. 

3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях 

У 2012 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. 

В Академії видано матеріали доповідей наукової конференції професорсько-викла-

дацького складу й аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” “Кооперативна 

модель економічного розвитку в умовах глобалізації”. 

Виконуючи завдання Укоопспілки кафедра аудиту активно працює над науковою 

проблематикою з питань податкового планування і впровадження нового податкового 

законодавства у системі споживчої кооперації України. Ст. викладачем Крохтою Р.В. були 

проведені науково-практичні семінари з керівними працівниками та спеціалістами 

економічних служб підприємств та організацій 2 облспоживспілок України.  

У 2012 р. викладачі кафедри бухгалтерського обліку згідно плану роботи 

Управління методології бухгалтерського обліку, контролю, звітності і корпоративних прав 

Укоопспілки було допрацьовано та удосконалено План рахунків бухгалтерського обліку 
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активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій 

споживчої кооперації України та Методичні рекомендації щодо застосування книжково-

журнальної форми бухгалтерського обліку в організаціях і підприємствах споживчої 

кооперації, розроблені колективом кафедри бухгалтерського обліку (автори: проф. Озеран 

В.О. – науковий керівник, проф. Куцик П.О., ас. Попітіч Т.В., ас. Плеша В.І.). 

У 2012 р. проф. Озеран В.О. та доц. Бачинський В.І. приймали активну участь у 

роботі Методологічно-консультаційної Ради Укоопспілки з питань економіки, фінансів, 

бухгалтерського обліку та контролю.  

Продовжується подальша робота над науково-дослідною темою: "Розвиток методо-

логії та організації бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах споживчої коопе-

рації країни", а саме: удосконалено ряд облікових реєстрів і звітності матеріально-відпові-

дальних осіб; написані, підготовлено до друку і передані в Управління методології бухгал-

терського обліку, контролю, звітності і корпоративних прав Укоопспілки Методичні реко-

мендації щодо застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку в орга-

нізаціях і підприємствах споживчої кооперації, які включають в себе звітність матеріаль-

но-відповідальних осіб за галузями діяльності; удосконалені та розроблені нові журнали 

(к.1 – К.10), що застосовують у системі споживчої кооперації; удосконалено книги К-13 – 

К.41; розроблено перелік номенклатур статей витрат до рахунків 91,92, 93 в врахуванням 

галузей діяльності споживчої кооперації; у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій споживчої 

кооперації України уточнено питання організації аналітичного обліку за синтетичними 

рахунками та субрахунками. 

Члени кафедри (проф. Озеран В.О., проф. Куцик П.О., аспірантка Чік М.Ю.) на 

виконання постанови Правління Укоопспілки від 17.10.2011 № 377 "Про зміни і доповне-

ння до постанови Правління Укоопспілки" від 30.09.2011 № 354 "Про оптимізацію внутрі-

системної звітності" прийняли участь в опрацюванні проектів форм статистичної звітності 

та спостережень, що були запроваджені у 2012 році. 

 За звітний період з кооперативної тематики опубліковано 34 праці (табл. 3.2), що 

вдвічі відповідає показнику 2011 р., переважно йдеться про публікації в наукових збірни-

ках, посібниках, газетах та брошурах. Лише три статті опубліковано в загальноукраїнсь-

ких наукових журналах "Агросвіт", "Економіка та держава", "Сталий розвиток еко-

номіки". Залишається очевидним, що цій ділянці роботи потрібно приділити набагато 

більше уваги.  

Таблиця 3.3 

Праці на кооперативну тематику, 2012 р. 

Автор Рік Назва Бібліографічні дані 

Самура Ю.О. 2012 
Перспективи розвитку коо-
перативних банків в період 

глобалізації 

Мат. І Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми за-
безпечення стабільного розвитку національних 
банківських систем: теорія, практика та світовий 
досвід", 13-14 січня 2012р. - Львів. - С. 139-141. 

Чікіта І.Б. 2012 Кооперативна модель банкі-
вського бізнесу в Європі – до-

Вісник ЛКА. – Серія економічна. Випуск 40. – 
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 
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свід для України 2012. – С. 86-93 

Чуй І.Р. 2012 
Фіскально-податкові режими 
кооперативних підприємств 
розвинених країн світу 

Вісник ЛКА. – Серія економічна. Випуск 40. – 
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 

2012. – С. 111-117. 

Мединська 
Т. В. 

2012 

Податкове стимулювання дія-
льності сільськогосподар-
ських кооперативів зарубіж-
них країн: досвід для України 

Вісник ЛКА. – Серія економічна. Випуск 40. – 
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 
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Напрямки підвищення конку-
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ративних магазинів на спо-

живчому ринку
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"Інтеграційні економіко-правові напрями 

розвитку України та країн близького зарубіжжя" - 
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ку кооперативних підприє-
мств ресторанного госпо-
дарства в умовах конкурен-

тного середовища

Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 
діяльності підприємства: матер. ІХ наук.-практ. 
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НМЦ «Укоопосвіта», 2012. - С. 121-124. 

Лазоренко І.О. 2012 
Кооперативний капітал спо-
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ного господарського соліда-
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міжвоєнний період 

Економічні системи: [монографія]. Т.3 /  За ред. 
д.е.н., проф. Г.І. Башнянина. - Львів: Ліга-Прес, 
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Вербова О.С. 2012 Західноукраїнська кооперація 
в умовах нацистської окупації 
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Вербова О.С. 2012 
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1944 рр. 
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Ковтун О.І. 2012 
Кластери як засіб активізації 

розвитку вітчизняної 
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Колективна монографія: Економічні системи. Ч 3. 
/ Львів: Вид-во ЛКА, 2012. - 490 с. (С.275-303). 
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шнього контролю в системі 

споживчої кооперації 

Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах 
глобалізації: Мат. міжн. наук.-практ. конф. (м. 

Тернопіль-Чортків 26 - 27 квітня 2012р.). - 2012. - 
С. 320-321. 

Попітіч Т.В. 2012 

Сутність організації бухгалте-
рського обліку на підприєм-
ства та організаціях споживчої 

кооперації України 

Зб. матер. I Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 
"Проблеми та перспективи розвитку обліку, 

аналізу і контролю в умовах світових 
інтеграційних процесів". – Львів: Видво 

Львівської комерційної академії, 2012. – 196 с. 

Куцик П.О. 2012 

Управлінська звітність у сис-
темі корпоративного управ-
ління Обліково-аналітичне за-
безпечення системи менедж-

менту підприємства 

Тези доп. Наук.-практ. конф. (Львів, НУ „ЛП”, 26-
28 квітня 2012 р.) / [відповідальний за випуск: 
проф. Загородній А.Г.]. – Львів : Видавництво 
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теорія, методологія, організація : тези доп. X 
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організаційний аспект р.). – К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – С. 65-
69. 

Бачинський В.І. 2012 

Перспективні моделі 
контролю: проблеми 
впровадження в 

кооперативних системах. 

Зб. матер. I Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-
конф. «Проблеми та перспективи розвитку обліку, 

аналізу і контролю в умовах світових 
інтеграційних процесів». – Львів : В-во Львівської 

комерційної академії, 2012. – 196 с. 
Артеменко В.Б. 

2012 

Новые информационные тех-
нологии и инструменты в 
кооперативном обучении 

Сьома міжнародна конференція «Нові 
інформаційні технології в освіті для всіх», 27-28 
листопада 2012р., Київ [Електронний ресурс]. – 
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2012 
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економіці: Зб. наук. пр. ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції; Черкаси, 23-25 квітня 
2012 р. - Черкаси: Брама-Україна, 2012.-288с. 

Ящук В.І. 
2012 

Забезпечення фінансової без-
пеки підприємств роздрібної 
торгівлі корпоративних мереж 

Науковий вісник ПУЕТ України. Серія 
«Економічні науки». – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. 

– С. 155-160. 
Семів С. Р. 

2012 
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кооперативного руху у 

процесах посилення сталого 
розвитку світової економіки 

Сталий розвиток економіки. – 2012. - № 4. – С. 
152-156 

Корягіна С.В., 
Корягін М.В. 

2012 

Місце і роль маркетингового 
аудиту в системі обслуговую-

чих кооперативів 

Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми 
і перспективи розвитку в Україні. Матер. Всеукр. 
наук.-практ. конф., присвяченої Міжнародному 
року кооперативів (м. Житомир, 5-7 квітня 2012 
р.).-Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2012 р. - 394 с. 

Бук Л.М. 

2012 

Маркетингове інформаційне 
забезпечення діяльності 

обслуговуючих кооперативів 
 

Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми 
і перспективи розвитку в Україні. Матер. Всеукр. 
наук.-практ. конф., присвяченої Міжнародному 
року кооперативів (м. Житомир, 5-7 квітня 2012 
р.).-Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2012 р. - 394 с. - 

С.103-107 

Гелей С. 2012 

Кооперативний рух в Галичи-
ні кінця ХІХ – першої полови-
ни ХХ століття. (На матеріа-
лах Рогатинського повіту) 

Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ: 
Центральна спілка споживчих товариств України, 
2012. – Ч. 8 (652). – 24 лютого. – С. 1-8; Ч. 9 (653). 

– 2 березня. – С. 1-2. 

Гелей С. 2012 

Українські кооперативні діячі 
Західної України – учасники 
Першої світової війни та на-
ціонально-визвольних змагань 

Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ: Централь-
на спілка споживчих товариств України, 2012. – 
Ч. 14(658); Ч. 15(659) – 6 квітня, 13 квітня. – С. 6-

8; 1-8. 

Гелей С. 2012 
Кооперація – се кожух не 
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мовби для нас шитий. 

Віче. – Київ, 2012. – Ч. 9(318). – С. 48-49. 

Гелей С. 2012 
Споживча кооперація України 

у першому повоєнному 
десятилітті (1944-1955) 

Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ: Централь-
на спілка споживчих товариств України, 2012. – 
Ч. 25(669). – 22 червня. – С. 5-8; Ч. 26(670). – 29 
червня. – С. 1-8; Ч. 27(671). – 6 липня. – С. 1-8; Ч. 

28(672). – 13 липня. – С. 1-4. 

Гелей С. 2012 
Трансформація споживчої 

кооперації у планову систему 
радянського господарства 

Вісті. Діловий випуск. Вкладка (Співавт.: Рекрут 
В.). – Київ: Центральна спілка споживчих товари-
ств України, 2012. – Ч. 42(685). – 19 жовтня. – С. 
1-8; Ч. 43(686). – 26 жовтня. – С. 1-8; Ч. 44(687). – 

2 листопада 2012 р. 

Сова А. 2012 
Економічна та культурно-
просвітницька діяльність 
“Дніпросоюзу” у 1918 р. 

Міжнародний кооперативний рух: генезис та 
тенденції сучасного розвитку: матер. Міжн. наук.-
практичної конференції, 16–17 лютого 2012 р. – 

Полтава: ПУЕТ, 2012. – С. 370–378. 

Сова А. 2012 
Українська споживча коопера-
ція Наддніпрянщини в роки 

Тези ІІІ-ї університетської конференції студентів і 
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Української національної ре-
волюції 1917–1921 рр.: куль-
турно-просвітницький аспект 

гуманітарних і соціальних наук” / Укладач 
І. Я. Хома. – Львів, 2012. – С. 15–18 

Фігель Ю.О. 
2012 

Еволюція кредитної 

кооперації 

Вісник Львівської комерційної академії Львів 

2012. – Львів: ЛКА, 2012. 

Вдовичин І.Я. 
2012 

М. Стасюк  – видатний 

український кооператор 

Вісник Львівської комерційної академії Львів 

2012. – Львів: ЛКА, 2012. 

3.5. Наукові конференції  

За звітний період вчені Академії зробили 518 доповідей на Всеукраїнських та Міжна-

родних конференціях (табл. 3.4). У 2012 р. на закордонних конференціях було зроблено 30 

доповідей у Великобританії (м. Оксфорд, м. Нюкасл), Білорусі (м. Мінськ), Республіці 

Польща (м. Закопане, м. Краків, м. Перемишль, м. Radom-Swienta Katarzyna, м. Pushcha-

Vodica), Мароко (м. Рабат), Грузії (м. Тбілісі), Словаччині (м. Братіслава, м. Святий Юр), 

Нідерланди (м. Амстердам), Чехії (м. Прага), Росії (м. Санкт-Петербург, м. Астрахань), 

Хорватії (м. Дубовнік), Болгарії (м. Софія), Іспанії (м. Барселона). З-поміж престижних 

закордонних конференцій та семінарів вартує наголосити участь вчених Академії у 

Всепольській науковій конференції імені професора Олександра Зеляся (Aleksandra 

Zeliasia): моделювання і прогнозування соціально-економічних явищ "Грошові перекази, 

обмінний курс і бізнес-циклів у країнах Центральної та Східної Європи" в м. Закопане 

(Республіка Польща) 16–18 травня 2012 р., де з доповіддю виступив проф. Шевчук В.О – 

завідувач кафедри МЕВ. У 19-му Польсько–словацько–українському семінарі “Кількісні 

методи в соціально-економічному аналізі”, що проходив у м. Братіслава (Словаччина) 23–

27 жовтня 2012 р. прийняли участь представники кафедри МЕВ проф. Шевчук В.О. та в.о. 

доц. Черкас Н.І.  

Доцент Лапшина І.А. прийняла участь у науковій конференції у м. Амстердам 

(Нідерланди) “Мобільність як нова парадигма перспективних соціологічних досліджень” 

28–29 серпня 2012 р., конференції “Дисемінація результатів дослідження” університету ім. 

Мухамеда V (м. Рабат, Мароко) 19–20 вересня 2012 р. та конференції у м. Санкт-

Петербург (Росія) “Міграція та інтеграція Європи та Росії: нові виклики та можливості”, 

що проходила 16–18 листопада 2012 р. 

На початку звітного року (13-14 січня 2012 р.) кафедра банківської справи до 10-

річчя створення започаткувала проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції "Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних банківських 

систем: теорія, практика та світовий досвід", а 31 січня 2012 р. кафедри економіки 

підприємства, аудиту, бухгалтерського обліку та інші провели І міжнародну науково-

практичну Інтернет-конференцію "Інтегральні економіко-правові напрями розвитку 

України та країн близького зарубіжжя". Кафедрою економічної теорії 18 березня 2012 р. 

проведено круглий стіл "Кооперація як засіб забезпечення конкурентоспроможності 

вітчизняного бізнесу в умовах глобалізації та мультивекторної інтеграції національної 

економіки" та науково-практичну конференцію "Перехідні економічні системи" (25 квітня 

2012 р.) 
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Традиційно 3–5 квітня 2012 р. проведено щорічну Наукову конференцію профе-

сорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” 

“Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації”, яка відбулася в 

рамках відзначення міжнародного року кооперативів у Львівській комерційній академії. 

Під егідою року кооперації також пройшли науковий семінар кафедри МЕВ "Вплив 

кризових явищ 2008-2009 рр. на діяльність кооперативних організацій європейських 

країн" (3 квітня 2012 р.) та наукова конференція "Інформаційно-аналітичне забезпечення 

менеджменту кооперативних підприємств та організацій" (3–5 квітня 2012 р.).  

21 вересня 2012 р. кафедрою МЕВ було проведено науково-практичний семінар 

"Політичний цикл і рівновага платіжного балансу в “залежній економіці”: виклики для 

економічної політики в Україні", а кафедро банківської справи 16-17 листопада 2012 р. 

проведено науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених 

«Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи 

розвитку». 

Також для працівників Академії було організовано два заходи методичного 

характеру круглий стіл кафедри маркетингу "Наукове обґрунтування методики профорієн-

таційної роботи у ВНЗ системи Укоопспілки" (26 березня 2012 р.) та науково-

педагогічний семінар "Методичні та організаційно-технічні аспекти вдосконалення 

тестової форми контролю знань студентів в академії" (31 жовтня 2012 р.). 

Таблиця 3.4 

Участь викладачів кафедр ЛКА в наукових конференціях, 2012 р. 

Кафедра Рік Кількість виступів Додаткова 

інформація 

З У Інша  

Фінансів і кредиту 2012 1 6 0  
Бухгалтерського обліку 2012 5 25 12  
Аудиту 2012 0 10 2  
Економіки підприємства 2012 31 8 18  
Банківської справи 2012 2 12 27  
Економічної теорії 2012 3 5 3  

Фізичного виховання та спорту 2012 0 6 0  
Інформаційних систем у менеджменті 2012 0 4 3  

Менеджменту 2012 0 1 7  

Вищої математики 2012 2 1 2  

Програмних засобів інформатики 2012 0 0 5  

Економетрії та статистики 2012 0 5 2  

Економічного прогнозування та ризику 2012 1 1 0  

МЕВ 2012 7 41 1  

Маркетингу 2012 6 6 7  

Іноземних мов 2012 0 13 15  

Філософії і культури 2012 0 1 1  
Цивільного права та процесу 2012 0 6 2  
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Господарського права та процесу 2012 0 11 0  

Історії і політології 2012 0 11 15  

Теорія держави і права 2012 2 17 0  

Кафедра кримінального права та процесу 2012 0 13 0  

Примітка: З  закордонна, У  загальноукраїнська, І  інша.    

Варто відзначити виступи на телебаченні проф. Шевчука В.О., зокрема: телевізійна 

програма “Доміно” – "Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, 

увесь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є 

власністю її народу" (6 березня 2012 р.). 

Телевізійні виступи – це участь у популяризації наукових знань серед широкого 

загалу, а разом з тим – один із способів поширення позитивної інформації про науковий 

заклад, що зазвичай слугує ефективним заходом рекламної діяльності, покликаної 

збільшити набір студентів. 

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 2012 р. підготовлено близько 145 відгуків на автореферати 

дисертацій, що захищалися у провідних навчальних закладах України як Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському національному 

університеті ім. І. Франка, Університеті банківської справи Національного банку України 

(м. Київ), Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Одеському 

національному політехнічному університеті, Полтавському університеті економіки і 

торгівлі, Вінницькому національному аграрному університеті, Тернопільському націона-

льному технічному університеті імені Івана Пулюя, Харківському державному університе-

ті харчування та торгівлі, Чернівецькому національному університеті імені О. Гончара, 

Національному авіаційному університеті, Тернопільському національному економічному 

університеті, Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьма-

на, Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів), Дніпропетровському на-

ціональному університеті, Київському національному торгово-економічному університеті, 

Національній академії статистики, обліку та аудиту, Прикарпатському національному 

університеті імені Василя Стефаника, Національному університеті водного господарства 

та природокористування, Донецькому національному університеті економіки і торгівлі, 

Дніпропетровському університеті імені А. Нобеля. Фахівцями Академії здійснено близько 

32 опонувань дисертацій у Львівській комерційній академії, Інституті регіональних 

досліджень НАН України (м. Львів), Сумському державному університеті, Університеті 

банківської справи Національного банку України (м. Київ), Донецькому національному 

університеті економіки і торгівлі, Київському національному торговельно-економічному 

університеті, Полтавській державній аграрній академії та інших. 

Впродовж 2012 р. викладачі Академії приймали участь у рецензуванні понад 15 

монографій, посібників, що підготовлені вченими Львівської комерційної академії, Львів-

ського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного бан-
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ку України (м. Київ), Чернівецького національного університету, Тернопільського націо-

нального економічного університету, Національного лісотехнічного університету України 

та інших. 

Таблиця 3.5 

Участь викладачів кафедр ЛКА в зовнішній експертизі наукового доробку у 2012 р.  

Кафедра Рік 

Види діяльності 

Відгуки Рецензії 
Опонування дисертацій 

П ЛКА Інші 

Економічної теорії 2012 11 5 1  - 
Економіки підприємства 2012 17 7 8 1 - 
Фінансів і кредиту 2012 1 1 1 - - 
Банківської справи 2012 16 4 4 1  
Бухгалтерського обліку 2012 32 2 2 - - 

Аудиту 2012 10 4 2 1 - 

Менеджменту 2012 10     

Вищої математики 2012 2    1 

Економетрії та статистики 2012 12   1  

Економічного прогнозування 

та ризику 

2012 1   1  

Інформаційних систем у 

менеджменті 

2012 10 5   4 

МЕВ 2012 4 - 4 - - 

Маркетингу 2012 18 5 13  - 

Філософії і культури 2012 1 - - - - 
Цивільного права та процесу 2012 2 - - - - 

Господарського права та 
процесу 

2012 - - 6 - - 

Історії і політології 2012 4 7 2 - - 

Теорії держави і права 2012 11 10 3 - - 
Кафедра кримінального права 
та процесу 

2012 3 4 - - - 

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 внесли нові показники: кількість 

публікацій у Scopus, індекс цитувань у Scopus та індекс Гірша необхідно звернути увагу 

на підготовку публікацій відповідного рівня у виданнях, які зареєстровані в міжнародній 

базі даних Scopus. 

Крім цього, для здобуття ступеня доктора та кандидата наук необхідні публікації 

результатів наукових досліджень у виданнях іноземних держав або у виданнях України, 

які включені до міжнародних наукометричних баз (наказ Монмолодьспорту №1112 від 

17.10.12 р. "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук"). 
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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 

У звітному 2012 р. студентська наукова творчість розвивалася за такими напряма-

ми: підготовка наукових студентських робіт для участі в роботі конференцій різного рів-

ня, у конкурсах дипломних та наукових робіт, олімпіадах, конкурсах бізнес-проектів, про-

ведення засідань наукових гуртків. При підготовці наукових робіт студентів враховувала-

ся їх прив’язка до проблематики виконуваних курсових і дипломних робіт. 

Найвагомішими за звітний період стали досягнення таких студентів Академії:  

─ Недибалюк І. (Інститут економіки та фінансів)  диплом І ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом “Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит”  м. Київ, 20-21 березня 2012 р. (науковий керівник: к.е.н., ст. 

викл. кафедри аудиту Мазуренко О.М.); 

─ Бобер І. (Інститут економіки та фінансів)  диплом І ступеня у Всеукраїнському 

конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Облік і аудит”  м. Донецьк (науковий 

керівник: к.е.н., проф. кафедри бухгалтерського обліку Куцика П.О.); 

─ Міхур О. (Інститут економіки та фінансів)  диплом ІІІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Облік і аудит”  м. Донецьк 

(науковий керівник: к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку Медвідь Л.Г.); 

─ Капериз М. (Інститут економіки та фінансів)  диплом ІІІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук у 2011 – 2012 н.р. за напрямом “Маркетинг, управління персоналом  і 

економіка праці”,  м. Полтава (науковий керівник к.е.н., доц. кафедри економіки 

підприємства Іляш О.І.); 

─ Бугайчук Н. (Інститут економіки та фінансів)  диплом ІІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом “Економіка 
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підприємства та управління виробництвом”,  м. Одеса, (науковий керівник к.е.н., проф. 

кафедри економіки підприємства Блонська В.І.); 

─ Муравинець О. (Інститут економіки та фінансів)  диплом І ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Економіка підприємства”  

м. Донецьк, 22-23 листопада 2012 р. (науковий керівник к.е.н., проф., завідувач кафедри 

економіки підприємства Міценко Н.Г.); 

─ Москва П. (Інститут економіки та фінансів)  диплом І ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Економіка підприємства”  

м. Донецьк, 22-23 листопада 2012 р. (науковий керівник ас. Лазоренко І.О., науковий 

консультант к.е.н., доц. кафедри економіки підприємства Іляш О.І.); 

─ Романюк О. (Інститут економіки та фінансів)  диплом IIІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Економіка підприємства”  

м. Донецьк, 22-23 листопада 2012 р. (науковий керівник к.е.н., доц. кафедри економіки 

підприємства Гринкевич С.С.); 

─ Харук В. (Інститут економіки та фінансів)  дипломом ІІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт із спеціальності “Фінанси і кредит”  м. 

Донецьк, 20-21 листопада 2012 р. (науковий керівник к.е.н., доц. кафедри фінансів та 

кредиту Чуй І.Р.); 

─ Мацько М. (факультет міжнародних економічних відносин)  диплом І ступеня 

у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом “Актуальні 

питання співробітництва з Європейським Союзом”  м. Дніпропетровськ, (науковий 

керівник д.е.н., проф. кафедри МЕВ Флейчук М.І.); 

Студенти Академії Турчин Н., Іванишин О., Шевчук С., Терлецька М., Стріхар М., 

Кайгородова І., Овраменко І., Лазорищак Н. прийняли участь у Дев’ятій науково-

практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки у Вінницькому 

кооперативному інституті на тему "Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємства". 

Студентку 391 групи юридичного факультету Дячок С. за відмінні успіхи у 

навчанні та громадському житті факультету було відзначено стипендією Львівської 

обласної державної адміністрації. 

Студенти підготували конкурсні роботи та прийняли участь у VІ Всеукраїнському 

молодіжному конкурсі “Новітній інтелект України”, організованому Міжнародним 

благодійним фондом “УКРАЇНА 3000”. Студентка факультету міжнародних економічних 

відносин Шевчук С. здобула перше призове місце на регіональному етапі з роботою на 

тему «Майбутнє української книги», та здобула почесне 4-те місце на  ІІ Всеукраїнському 

етапі у Києві. 

4.1. Основні заходи 

З метою розвитку в Академії студентської наукової творчості за звітний період 

проведено низку організаційних заходів. Найголовніші з них: 
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31 січня 2012 р.  І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Інтег-

раційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя" 

(Інститут економіки та фінансів та юридичний факультет); 

21 лютого 2012 р.  студентський науково-практичний семінар "Перспективи роз-

витку національної фінансово-економічної системи в умовах становлення інформаційного 

суспільства" (Інститут економіки та фінансів); 

15 березня 2012 р.  круглий стіл "Економічна безпека підприємства як структуро-

утворюючий елемент теорії детінізації економіки" (кафедра економіки підприємства); 

26 березня 2012 р.  круглий стіл на тему: “Інновації і креативність як ключ до 

конкурентоспроможності на глобальному ринку” / “Innovations and Creativity as the Key to 

Success in Global Competition” (кафедра іноземних мов); 

27 березня 2012 р.  науково-практичний семінар "Стратегічні альтернативи фор-

мування конкурентних переваг на підприємстві" (кафедра економіки підприємства); 

3 квітня 2012 р.  науково-теоретична конференція "Пріоритети підвищення ефек-

тивності кооперативних підприємств в умовах посттрансформаційного розвитку еко-

номіки" (кафедра економіки підприємства); 

4 квітня 2012 р.  Студентська наукова конференція "Інституційні передумови 

успішного розвитку кооперативних організацій європейських країн" (кафедра міжнаро-

дних економічних відносин); 

20 квітня 2012 р.  науково-теоретична конференція "Формування ефективних 

стратегій розвитку вітчизняних підприємств: макро- та мікроекономічний аспект" (кафед-

ра економіки підприємства);  

20-21 квітня 2012 р.  VІІ науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених "Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи 

розвитку" (кафедра бухгалтерського обліку та кафедра аудиту); 

25 квітня 2012 р.  студентсько-аспірантська наукова конференція "Перехідні 

економічні системи-2012" (кафедра економічної теорії ); 

26 вересня 2012 р.  інтерактивне знайомство з СНТ "Speed-meeting" (кафедра 

міжнародних економічних відносин); 

27 вересня 2012 р.  круглий стіл "Резерви та шляхи підвищення конкуренто-

спроможності торговельних підприємств на внутрішньому ринку" (кафедра економіки 

підприємства); 

11 жовтня 2012 р.  студентський круглий стіл "Вибори 2012" (кафедра міжна-

родних економічних відносин); 

16 жовтня 2012 р.  науково-практичний семінар "Сучасний Інтернет-маркетинг: 

реалії та перспективи ведення бізнесу в мережі" (кафедра маркетингу); 

17 жовтня 2012 р.  науковий диспут "Сучасні аспекти функціонування підприєм-

ств сфери послуг: проблеми та перспективи розвитку" (кафедра економіки підприємства); 
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24 жовтня 2012 р.  розширене засідання студентського наукового гуртка на тему 

"Роль планово-економічної роботи в забезпеченні сталого розвитку вітчизняних підприє-

мств" (кафедра економіки підприємства); 

25 жовтня 2012 р.  презентація проекту Global Management Challenge Junior 

(кафедра міжнародних економічних відносин); 

16-17 листопада 2012 р.  науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих учених "Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перс-

пективи розвитку" (кафедра банківської справи); 

17 листопада 2012 р.  дебати на тему "Українська надія. Чи потрібна Україні 

Олімпіада 2022" (кафедра міжнародних економічних відносин); 

21 листопада 2012 р.  науковий семінар на тему: "Проблемні питання формуван-

ня та ефективного використання інвестиційних ресурсів на рівні підприємства та націона-

льної економіки" (кафедра економіки підприємства); 

21 листопада 2012 р.  засідання дискусійного клубу "Менеджер-актив" (кафедра 

менеджменту);  

21 листопада 2012 р.  студентська наукова конференція іноземними мовами 

"Визначення перспектив майбутнього у світі, що змінюється" (кафедра іноземних мов 

спільно з Центром сучасних іноземних мов Українського католицького університету); 

27 листопада 2012 р.  студентський круглий стіл "Кооператив Mandragon" 

(кафедра міжнародних економічних відносин); 

5 грудня 2012 року  науково-практичний семінар "Стратегічний потенціал під-

приємства: формування, оцінка, антикризове управління" (кафедра економіки 

підприємства); 

19 грудня 2012 р.  конкурс студентських робіт "Соціальний плакат" (кафедра 

міжнародних економічних відносин); 

19 грудня 2012 р.  наукова конференція "Проблематика МЕВ та переваги 

кооперативної моделі" (кафедра міжнародних економічних відносин); 

28 грудня 2012 р.  науково-практичний семінар "Академічне хамство" (кафедра 

міжнародних економічних відносин); 

Упродовж звітного періоду студенти Академії приймали участь у низці міжнарод-

них, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій та наукових 

семінарів: VIII srebne nsdobe obsannui materialy mezinarodni vedecko-praktica conference 

“Dny vedy” (м. Прага, березень 2012р.); ІІІ Міжнародній науково-теоретичної конференції 

молодих вчених, аспірантів та студентів "Творчий пошук молоді – курс на ефективність" 

(м. Хмельницьк, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 16 

березня 2012р.); ХІІ Міжнародній науковій конференції аспірантів та студентів 

"Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем" (м. Львів, ЛІБС УБС НБУ, 

28-29 березня 2012 р.); Міжвузівському науковому семінарі "Індикатори оцінки соціально-

економічного розвитку регіону" (м. Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 11 квітня 2012 р.); ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції "Фінансова система України: стан, 
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проблеми, перспективи" (м. Херсон, Херсонський державний аграрний університет, 18-19 

квітня 2012 р.); ХI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів 

"Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів" 

(м. Черкаси, ЧІБС УБС НБУ, 19-20 квітня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених "Соціально-економічні та правові дослідження в 

суспільстві знань" (м. Львів, Львівський інститут МАУП, 16-17 травня 2012 р.); VІ 

Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції "Теорія та практика 

розвитку банківської справи" (м. Львів, ЛІБС УБС НБУ, 8-9 листопада 2012 р.); V 

Міжнародна студентська наукова конференція "Проблеми обліку, аналізу і аудиту в 

умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів" (м. Львів, ЛІБС УБС НБУ, 22-23 

листопада 2012 р.); ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, 

аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, 

аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки" (м. Луцьк, Луцький національний 

технічний університет, 07 грудня 2012 р.); Конференції "Фінанси 2020: погляд нової 

генерації" (м. Київ, УБС НБУ, 18 квітня 2012 р.); Конференції голів наукових товариств 

(м. Варшава, травень 2012 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції 

"Ключові аспекти наукової діяльності – 2012" (м. Перемшль, 7-15 січня 2012 року); VIII 

Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні досягнення науки – 2012" (м. 

Прага, 27 січня - 5 лютого 2012 р.). 

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., Медвідь Л.Г., Головацька С.І., Канак Й.В., ); аудиту (Мазуренко О.М., Рудницький 

В.С., Воронко Р.М., Воронко О.С., Душко З.О., Герасименко Т.О., Лозовицький С.П., 

Гринів Б.В., Бойко Р.В.); економіки підприємства (Гринкевич С.С., Іляш О.І., Блонська 

В.І., Городня Т.А.); фінансів та кредиту (Чуй І.Р., Мединська Т.В., Власюк Н.І.); 

міжнародних економічних відносин (Шевчук В.О., Чех М.М., Черкас Н.І., Макогін З.Я., 

Куревіна І.О.); 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.); маркетингу (Балук 

Н.Р., Корягіної С.В., Музики О.М.,) іноземних мов (Ковалик Н.В., Дубравська Д.М., 

Ванівська О.І., Данилова З.В., Зайшла Н.О., Степанов А.В., Тимочко Л.М.,Бенцак О.В., 

Никипіло Г.С., Тишик Л.О., Лямзіна Н.К., Наконечна В.П., Онуфрик О.В., Валько О.В., 

Балабан О. І.); юридичного факультету (Котуха О.С., Мацько М.А., Чабан О.М., Сосніна 

О.В.). 

4.2. Студентські публікації 

Результати науково-дослідної роботи напряму підготовки «Економіка 

підприємства» опубліковані на подані до друку в наукові збірники: студентами 

магістратури денної форми навчання опубліковано 44 наукових статті, студентами 

магістратури заочної форми навчання опубліковано 16 статей у фахових наукових 
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виданнях з економіки та 37 тез за результатами проведених наукових конференцій. Крім 

того, під науковим керівництвом викладачів кафедри беруть участь у наукових 

конференціях та публікують наукові праці студенти 3–4 курсів напр. підг. «Економіка 

підприємства», «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» (за звітний період опубліковано 16 

статей та 8 тез, з них 6 статей подано у Вісник СНТ). 

Під керівництвом викладачів кафедри аудиту було опубліковано 47 студентських 

наукових статей за результатами роботи VІІ науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених "Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та 

перспективи розвитку" 

Протягом звітного року під керівництвом професорів та викладачів кафедри 

бухгалтерського обліку студенти опублікували 3 наукові статті, а також 61 тезу доповідей 

на наукових конференціях, при цьому з них 3 – у фахових виданнях, затверджених ВАК 

України за спеціальністю „Облік і аудит”. 

У 2012 р. студентами напряму підготовки "Фінанси і кредит" було опублікова-

но: 54 наукових праці, в тому числі – 7 статей і 47 тез.  

У 2012 р. студентами кафедри міжнародних економічних відносин під керівницт-

вом та у співавторстві з викладачами було опубліковано більше 10 статей, серед яких 

можна виокремити Шевчук С., Іванишин О., Кривунь Г., Пустовар Н.  

За звітний період студентами юридичного факультету денної та заочної форми 

навчання опубліковано понад 50 тез наукових конференцій у ІІ Міжнародна науково-

практичній Інтернет конференція "Актуальні проблеми правового регулювання в Україні 

та країнах ближнього зарубіжжя". 

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. 

Не використовуються повною мірою можливості Студентського вісника ЛКА: статті 

надходять нерегулярно, бажає кращого їхній академічний рівень, не простежується бажа-

ння наукових консультантів, з числа досвідчених викладачів, створити спільними 

зусиллями своєрідну “вітрину” власної науково-педагогічної діяльності.  

Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи можна узагальнити 

такі: 

─ розробка цікавої, сучасної тематики робіт; 
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─ 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 2012 р. входило 346 працівників (рис. 5.1), в 

тому числі 198 кандидатів наук, 22 доктори наук, 162 чоловіка зі званням доцента та 28 

професора. Середня кількість вчених із вченим ступенем та званням досягла 59,5 %, що на 

12,5 пп вище показника 2004 р. 
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Рис. 5.1. Кількість працюючих, 2004─2012 рр. 

5.1. Аналіз динаміки основних категорій працюючих  

Оцінюючи зміни за звітний період у ширшому контексті тенденцій 2004─2012 рр., 

можна зробити декілька узагальнюючих висновків: 

1) відбулося відчутне збільшення питомої ваги кандидатів наук у загальній 

кількості працюючих ─ до 55─57% проти 47─48% у 2004─2007 рр.; 

2)  у 2012 р. частка докторів наук зросла до 6,3% 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%); 
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3) за останні роки відбувся процес відчутного омолодження випускних кафедр, що 

створює належні передумови для організації наукової і навчальної роботи на найближчі 

роки.  

15
16

17

15
14

16
17

23
22

0

5

10

15

20

25
2

0
0

4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

ос
іб

0

1

2

3

4

5

6

7

%

45

47

49

51

53

55

57

59

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

 
                         а) доктори наук;                                             б) кандидати наук;  

Рис. 5.2. Динаміка основних категорій працюючих, 2004─2012 рр. 

За 2012 р. вдалося поліпшити якісний склад працівників в Академії до: 

― Інститут економіки та фінансів ― 4,5 % докторів наук (2010 р. ― 3,1%, 2006 р. 

― 4,5%) і 60,7% кандидатів наук (2010 р. ― 54,7%, 2006 р. ― 56,3%); 

― факультет МЕВ ― 8 % докторів наук (2010 р. ― 9,5%, 2006 р. ― 4,2%) і 42% 

кандидатів наук (2010 ― 38,1%, 2006 ― 40,8%); 

― юридичний факультет ― 5,7 % докторів наук (2010 р. ― 5,7%, 2006 р. ― 3,6%) і 

62,3% кандидатів наук (2010 ― 54,7%, 2006 ― 49,1%); 

― товарознавчо-комерційний факультет ― 7,9% докторів наук (2010 р. ― 4,4%, 

2006 р. ― 2,8%) і 55,3% кандидатів наук (2010 ― 48,9%, 2006 ― 61,1%); 

― факультет менеджменту ― 7,3% докторів наук (2010 р. ― 3,1%, 2006 р. ― 7,8%) 

і 61,8% кандидатів наук (2010 ― 48,5%, 2006 ― 54,7%); 
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                         а) кандидати наук;                                                б) доктори наук;  

Рис. 5.3. Якісний склад основних категорій працюючих, 2004─2012 рр. 

Загалом можна стверджувати, що викладацький склад Академії представлений 

досвідченими співробітниками, які ведуть активну наукову діяльність і здатні підтриму-

вати високу якість навчального процесу. 
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5.2. Орієнтовні плани захисту 

На сьогодні реальну перспективу захисту докторських дисертацій у 2013 р. мають 12 

викладачів Академії, у тому числі на кафедрах економіки підприємства (Іляш О.І., 

Гринкевич С.С.), бухгалтерського обліку (Бачинський В.І., Корягін М.В.), економетрії 

та статистики (Гальків Л.І.), інформаційних систем у менеджменті (Артеменко 

В.Б.), вищої математики (Гірник М.О.), міжнародних економічних відносин (Лапшина 

І. А., Семів С. Р.), маркетингу (Семак Б.Б.), теорії держави та права (Жаровська І.М.) і 

кримінального права та процесу (Гладун З.С.) та кандидатських дисертацій 31 викладач 

Академії , у тому числі ІЕтаФ  9, МЕВ  2, юридичного факультету  9 та факультету 

менеджменту  11 викладачів.  

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 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. Разом з тим, 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 2012 р. 

 

Працівник Місце стажування Мета 
Отриманий 
результат 

Лапшина І.А. 
Оксфордський університет  

(Велика Британія) 
Підвищення  кваліфікації  

Звіт 

Хомицький А.І. 
Вроцлавський університет 

(Республіка Польща) 
Підвищення науково-
педагогічної діяльності 

Звіт 

Польова І.М. 
Ягелонський університет 

(Республіка Польща) 

Отримання досвіду роботи 
Канцелярії Сейму 
Республіки Польща 

Звіт 

Гальків Л.І. 
Інститут регіональних 

досліджень НАН України 
Підвищення науково-
педагогічної діяльності 

Публікація 
монографії 

Фединець Н. І. 
Національний лісотехнічний 

університет України 

Підвищення кваліфікації з 
навчально-методичної 
роботи 

Звіт 

Шайда О.Є. 
Львівський національний 

університет  ім. Івана Франка,  
Підвищення  кваліфікації 

Звіт 

Килин О.В. 
Львівський національний 

університет  ім. Івана Франка 
Підвищення  кваліфікації 

Звіт 

Голуб Г.М. 

Львівський національний 
університеті ім. І.Франка кафедра 

адміністративного та  
фінансового права 

Ознайомлення з новітніми 
методиками викладання 
фінансових дисциплін у 

ВНЗ 

Вдоскрналення 
лекційного 

матеріалу з курсу 
“Банківське право” 

Козій І.В. 
Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 
Ознайомлення з новітніми 
методиками викладання 

Видання посібника. 
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кафедра українського 
прикладного мовознавства. 

З 12.09.2012 р. по 22.03.2013 р. 

української мови (за 
професійним 
спрямуванням) у ВНЗ. 

Кравців О.Р. 
Залізничний районний суд 

м. Львова 

Вивчення роботи судового 
органу зсередини, 
побачити та 
проаналізувати механізм 
його функціонування, 
позитиви та недоліки 

Звіт 

Мацелюх О.В. 
Львівський національний 

університет імені Івана Франка 
 

Ознайомлення з новітніми 
методиками викладання 
юридичних дисциплін у 
ВНЗ 

Звіт 

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 три 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. Серйоз-

ний виклик становить включення до системи рейтингової оцінки академічних установ 

Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України трьох показників: кількість пуб-

лікацій у Scopus, індекс цитувань у Scopus та індекс Гірша. Це відповідає усталеним між-

народним стандартам оцінки якості академічної роботи, але водночас вимагає своєрідного 

“перезавантаження” існуючих підходів до публікації наукових праць. Передусім у склад-

ному становищі опиняються кафедрии економічного профілю, адже в Україні на сьогодні 

в Scopus зареєстровано лише два видання  журнали “Актуальні проблеми економіки” та 

“Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації”, тоді як у галузях технічних, природ-

ничих та медичних наук  близько 40 українських видань.  

Також серед вчених-економістів немає традиції підготовки англомовних публіка-

цій, як це роками практикують вчені природничих спеціальностей. Незалежно від ступеня 

об’єктивності існуючих обмежень виглядає безальтернативним збільшення кількості пуб-

лікацій у престижних зарубіжних виданнях з високим імпакт-фактором. Тобто, необхідно 

переходити від механічного збільшення зарубіжних публікацій, що вченими Академії до-

сить успішно реалізується, до публікацій у відомих журналах, що зареєстровані 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 коле-

ктивного характеру природно очікувати підвищення ступеня її фундаментальності та 
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отримання належного всеукраїнського резонансу. Викликає занепокоєність, що за останні 

декілька років підготовлено лише одну одноосібну монографію вченим найвищої кваліфі-

кації 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”. 

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 сфор-

мовано сильні академічні колективи і діють нетривіальні наукові школи. Прикладом може 

слугувати ініціативність кафедр бухгалтерського обліку (доц. Бачинський В.І.) та банків-

ської справи (проф. Вовчак О.Д.); 

б) повноцінна участь вчених Академії у престижних академічних заходах за її ме-

жами  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 

та кандидатів наук із профілюючих спеціальностей 08.00.03 “Економіка та управлі-

ння національним господарством”, 08.00.04 “Економіка та управління підприємства-

ми” та 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит", за якими в Академії функціо-

нують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття для розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 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 коопера-

тивних 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:  
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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 прийнятих рішень Вченої ради щодо індивідуальних 

звітів провідних вчених про участь у підготовці учасників всеукраїнських олімпіад, 

студентських конкурсних робіт, публікацій тощо. 

8. Необхідно модернізувати роботу Видавництва ЛКА (директор Фінклер В.Е.) в 

декількох аспектах:  

а) організація роботи згідно річного плану видання наукової літератури; 

б) своєчасне формування електронних HTML-копій Вісників ЛКА; 

в) максимально широке інформування наукової громадськості про публікації вче-

них Академії (для цього слід використовувати розміщення відповідних матеріалів на інте-

рнет-сторінці Академії, а також передбачити участь у щорічному книжковому Форумі 

видавців).  


