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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 у структурних підрозділах
Академії (Інститут економіки та фінансів, факультети менеджменту, міжнародних
економічних відносин, товарознавчо-комерційний та юридичний).
Основні результати наукової роботи за звітний період є такими:
1) захищено п’ять докторських дисертацій (Іляш О.І. та Семак Б.Б. – 08.00.03.
"Економіка та управління національним господарством", Корягін М.В. – 08.00.09
"Бухгалтерський облік, аналіз та аудит", Гальків Л.І. – 08.00.07 "Демографія, економіка
праці, соціальна економіка і політика", Пелик Л.В. – 05.18.19 "Технологія текстильних
матеріалів, швейних і трикотажних виробів"), що дозволило відчутно збільшити питому
вагу докторів наук у професорсько-викладацькому складі – до 8,5 % працюючих (у 2012 р.
цей показник становив 6,3%, а у середньому за 2006-2010 рр. – 4,6%);
2) студентами Академії отримано десять дипломів І, ІІ та ІІІ ступеня за перемогу на
Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсах наукових і дипломних робіт, що
засвідчує вдосконалення стилю та поліпшення організації студентської наукової роботи,
підвищення її результативності;
3) отримано два зарубіжні гранти для проведення наукових досліджень (доц.
кафедри МЕВ Черкас Н.І. – Університет Редланда (м. Редландс, Каліфорнія, США) за
програмою Fulbright Faculty Development, що фінансується урядом США, асистент
кафедри маркетингу Дмитрів А.Я. – за стипендіальною програмою імені Лена Кіркленда в
Республіці Польща);
4) у стажуваннях за кордоном прийняли участь викладач кафедри іноземних мов
Балабан О.І. (Департамент культурної спадщини, м. Осло, Норвегія) і доцент кафедри
МЕВ Лапшина І.А. (Оксфордський університет, Великобританія, в рамках участі у
дослідницькому проекті "Imagining Europe from the outside");
5) у рамках роботи щодо підвищення рівня статей, що публікуються у Віснику ЛКА,
сформовано два тематичних видання за результатами наукової конференції "Кооперативна
модель економічного розвитку в умовах глобалізації" та наукового семінару "Політичний
цикл і рівновага платіжного балансу в "залежній" економіці";
6) налагоджено розміщення на інтернет-сторінці Академії матеріалів про наукові
здобутки вчених, діяльність наукових шкіл та проведені заходи, забезпечено оперативне
розміщення статей, презентацій та виступів на конференціях.
Водночас потребують більшої уваги такі питання:
- збільшення кількості наукових публікацій та цитувань у виданнях, що внесені до
наукометричних баз, зокрема Scopus;
- підвищення якості публікацій у Вісниках ЛКА, оскільки їх рівень залишається
недостатнім для набуття статусу рейтингового видання;
- відсутність звітів про виконання НДР вченими Академії, не кажучи про
масштабні презентації завершених робіт;
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- "міфічні" труднощі проведення факультетами параметричної оцінки академічного
доробку вчених Академії у розрізі професорсько-викладацького складу випускових
кафедр;
- не вдалося провести конкурс на кращу одноосібну статтю молодого вченого
Академії віком до 35 років у загальноукраїнському або зарубіжному журналі;
- не реалізовується система сприяння Асоціації випускників ЛКА для
стимулювання студентської наукової творчості;
- вчені Академії не повністю використовують можливості наукових стажувань та
грантових програм для запозичення новаторських підходів до наукової роботи;
- працівниками несвоєчасно подаються інформаційні матеріали про наукові
досягнення для розміщення на інтернет-сторінці Академії, та часто не відповідають
естетичним та змістовним вимогам;
- повільно створюється електронний каталог монографічної літератури;
- бажає кращого рівень підготовки студентських наукових досліджень, що вимагає
більшої особистої відповідальності наукового керівника чи консультанта.
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РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Наукові дослідження вчених Академії в основному зосереджувалися навколо виконання науково-дослідних робіт згідно перспективних планів діяльності кафедр та/або
рамках діяльності діючих наукових шкіл.
1.1. Тематика науково-дослідних робіт
У 2013 р. вченими Академії виконувалося 62 теми за участю понад 250 студентів.
Даний показник дещо вищий за результат 2012 р. – 54 теми (рис. 1.1), проте у звітному
періоді відбулося зменшення кількості науково-дослідних робіт з державною
реєстрацією (до 18 робіт). На сьогодні виконуються такі НДР з державною реєстрацією :
- "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;
- "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 обґрунтування поліпшення споживних властивостей біологічної цінності
і зберігання жировмісних борошняних кондитерських виробів (проф. Сирохман І.В.),
державний реєстраційний номер 0110U005163;
- "Проблеми поліпшення споживних властивостей, збережності та наукове
обгрунтування і розроблення продуктів підвищеної харчової цінності" (проф. Сирохман
І.В.), державний реєстраційний номер 0110U003067;
- "Трансформація внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах"
(проф. Апопій В.В.), державний реєстраційний номер 0112U003207;
- "Формування системи логістики підприємств торгівлі" (доц. Міщук І.П.),
державний реєстраційний номер 0112U007113;
- "Формування і оцінювання асортименту, властивостей і якості виробів із
відновлених полімерів" (проф. Доманцевич Н.І.), державний реєстраційний номер
0111U010536;
- "Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування підприємств
торгівлі" (проф. Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер 112U000652;
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- "Вимір ефективності функціонування торговельного підприємства в умовах
економічного розвитку" (проф. Іляш О.І.), державний реєстраційний номер 0112U000654;
- "Механізм формування і використання прибутку підприємств роздрібної торгівлі в
умовах ринкових відносин" (проф. Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер
0112U000653;
- "Система соціальної безпеки регіонів України" (проф. Іляш О.І.), державний
реєстраційний номер 0112U007114;
- "Вимір розвитку трудового потенціалу в умовах становлення інформаційного
суспільства" (доц. Гринкевич С.С.), державний реєстраційний номер 0112U007115;
- "Підприємства споживчої кооперації в системі інтеграційних процесів" (проф.
Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер 0112U007116;
- "Оптимізація механізму фінансової санації торговельного підприємства" (проф.
Футало Т.В.), державний реєстраційний номер 0112U007549.
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Рис. 1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем викладачами кафедр ЛКА,
2004─2013 рр.
З-поміж інших науково-дослідних робіт слід виокремити:
- "Дослідження впливу сучасних форм фізкультурно-оздоровчої діяльності на рівень
фізичного здоров'я студентів ЛКА" (Блищак І. М.);
- "Методика викладання економічної теорії" (проф. Башнянин Г.І.);
- "Організаційно-економічні механізми забезпечення безпеки соціально-економічних
систем" (проф. Васильців Т.Г.);
- "Перехідні економічні системи" (проф. Башнянин Г.І.);
- "Проблеми метрологічного аналізу економічних систем" (проф. Башнянин Г.І.);
- "Проблеми трансформації кооперативних систем за умов ринкової транзиції"
(проф. Башнянин Г.І.);
- "Проблеми функціонування та розвитку економічних систем" (проф. Башнянин
Г.І.);
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- "Економетрично-статистичні дослідження соціально-економічних процесів: макрота мікрорівень" (проф. Єлейко В.І.);
- "Інформаційно-аналітична підтримка комплексного оцінювання соціальноекономічного розвитку регіонів" (доц. Артеменко В.Б.);
- "Розробка інформаційних технологій реалізації бізнес-процесів підприємств і
організацій комерційної діяльності" (доц. Мізюк Б.М.);
- "Розроблення сучасних інформаційних технологій та розвиток освітньої діяльності
Львівської комерційної академії" (доц. Артеменко В.Б.);
- "Товарознавча оцінка зношування сорочкових тканин" (проф. Ємченко І.В.);
- "Застосування комп’ютерних технологій у вивченні іноземних мов" (доц.
Думашівський Я.Є.);
- "Іноземні мови як важливий елемент професійної культури майбутніх фахівців
торговельно-економічної сфери" (доц. Думашівський Я.Є.);
- "Проблеми стандартизації, оцінки якості, експертизи товарів" (проф. Доманцевич
Н. І.);
- "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 у
закладах ресторанного господарства і розробка устаткування харчових виробництв"(проф.
Ощипок І.М.);
У 2013 р. кафедрами Академії завершено виконання 19 НДР, у т.ч. дев’яти з
державною реєстрацією:
- "Товарознавчі дослідження споживних властивостей деревопохідних матеріалів з
орієнтованою стружкою" (проф. Доманцевич Н. І.);
- "Розробка методик визначення різних органічних і неорганічних речовин у
харчових продуктах" (доц. Василечко В.О.);
- "Рентгеноструктурний аналіз системи Al-Tb-Ge" (асист. Породко І.Г.);
- "Дослідження оптичних властивостей кристалів складних окисних сполук" (доц.
Гречух Т.З.);
- "Вивчення хемілюмінесцентних реакцій люмінолу з монопероксикислотами в
присутності каталізаторів – солей кобальту, заліза і міді" (проф. Скоробогатий Я.П.);
- "Вивчення оптичних параметрів і структури тонких плівок для оптичного запису
інформації" (доц. Коструба А.М.);
- "Вивчення електрофізичних характеристик і структури тонких плівок системи
РЗМ-Fе-Аl-Gе" (проф. Яцишин Б.П.);
- "Товарознавча оцінка впливу обробок на зносостійкість білизняних целюлозних
тканин" (проф. Ємченко І. В.);
- "Розроблення критеріїв та методів товарознавчого оцінювання споживних
властивостей на прикладі меблевих тканин" (проф. Ємченко І.В.);
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- "Удосконалення обліку, аналізу і контролю діяльності суб'єктів господарювання"
(проф. Рудницький В.С.).
- "Дослідження і формування споживних властивостей взуття спеціального
призначення" (доц. Беднарчук М.С.), державний реєстраційний номер 0111U004079;
- "Дослідження проблем формування асортименту і якості виробів із відновлених
полімерів" (проф. Доманцевич Н.І.), державний реєстраційний номер 111U010538;
- "Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування підприємств
торгівлі" (проф. Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер 112U000652;
- "Вимір ефективності функціонування торговельного підприємства в умовах
економічного розвитку" (проф. Іляш О.І.), державний реєстраційний номер 0112U000654;
- "Механізм формування і використання прибутку підприємств роздрібної торгівлі в
умовах ринкових відносин" (проф. Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер
0112U000653;
- "Система соціальної безпеки регіонів України" (проф. Іляш О.І.), державний
реєстраційний номер 0112U007114;
─ "Вимір розвитку трудового потенціалу в умовах становлення інформаційного
суспільства" (доц. Гринкевич С.С.), державний реєстраційний номер 0112U007115;
- "Підприємства споживчої кооперації в системі інтеграційних процесів" (проф.
Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер 0112U007116;
- "Оптимізація механізму фінансової санації торговельного підприємства" (проф.
Футало Т.В.), державний реєстраційний номер 0112U007549;
Конкретним підсумком виконання кафедральних НДР стала участь викладачів Академії у наукових конференціях, публікація отриманих результатів у фахових виданнях та
монографічній літературі, захист кандидатських і докторських дисертацій, а найголовніше
– використання отриманих результатів для підвищення якості навчального процесу.
У 2013 р. за результатами виконання НДР:
а) опубліковано 43 наукових статті у загальноукраїнських журналах і 83 – у
зарубіжних виданнях;
б) матеріали наукових досліджень використовувалися при підготовці круглих столів, а також підготовці лекцій та проведенні практичних і семінарських занять;
в) за тематикою науково-дослідних робіт Академії у 2013 р. захищено 28 дисертаційних робіт, з них:
- 5 докторських дисертацій (Іляш О.І., Семак Б.Б., Корягін М.В., Гальків Л.І., Пелик
Л.В.);
- 23 кандидатських дисертацій (Марценюк Р .В., Шумило Р. Р., Плекан М.В., Говда
Г.А., Кокнаєва М. О., Бігус М. М., Халло В. Ф., Кривицька О. А., Марчук О. О., Кашпрук
Ю. А., Осінська О. Б., Копитко О. В., Лукановська І. Р., Парфенюк Ю.В., Іваночко В. В.,
Андрусів Р. Р., П’ятковська О. Р., Дмитрів А. Я., Чабан О. М., Гнатів І.М., Лозинський
В.І., Арсиненко Н. О.);
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г) впроваджено технологію тестування TestMe для тестування студентів ЛКА,
розроблено алгоритми друку відомостей тестування академічних груп студентів з
урахуванням можливості автоматизованої заміни шкали оцінювання.
Необхідно продовжити роботу над тим, щоб виконання та завершення кожної
науково-дослідної роботи не лише документувалося належним чином, але й отримувало
належний академічних резонанс і завершувалося підготовкою колективної монографії.
Також доречно організовувати загальноакадемічні презентації завершених НДР, із
запрошенням вчених інших вузів та академічних установ Західного наукового центру.
Послідовне виконання власних НДР, що відбивають профіль кафедри, 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 і
неакадемічних установ. Попри існуючі можливості, поки що немає прикладів подібної
співпраці в рамках комплексу “Економосвіта”, що важливо з погляду тіснішої інтеграції
наукових досліджень та навчального процесу.
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Рис. 1.2. Кількість науково-дослідних робіт у розрізі факультетів, 2013 р.

З погляду виконання науково-дослідних робіт найбільш результативними за
звітний період стали товарознавчо-комерційний факультет та Інститут економіки і
фінансів (рис. 1.2). Виразне пожвавлення наукової роботи спостерігається на кафедрах
бухгалтерського обліку, економіки підприємства, іноземних мов, товарознавства
непродовольчих товарів, проте викликає певну стурбованість відсутність науководослідних робіт на кафедрах інформаційних систем у менеджменті, експертизи товарів і
послуг, хімії та фізики, аудиту, менеджменту. Досі залишається невирішеною проблема
виконання власної 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 та слугувати засобом
консолідації наукової роботи кафедри та навчального процесу.
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1.2. Розвиток наукових шкіл
У 2013 р. в ЛКА триває процес організаційного зміцнення існуючих наукових шкіл.
На кафедрі економічної теорії під керівництвом д.е.н., проф. Башнянина Г. І. у
рамках двох наукових шкіл з дослідження проблем перехідних економічних систем
підготовлено і захищено 17 докторських та 69 кандидатських дисертацій, у т. ч. в 2013 р. –
чотири докторські та шість кандидатських. Упродовж 2004-2013 рр. опубліковано 51
рейтингових публікацій: 24 статті у загальноукраїнських журналах та 33 монографії,
зокрема п’ять – за минулий рік.
На кафедрі аудиту продовжує діяти започаткована у 2001 р. д.е.н., проф.
Рудницьким В. С. наукова школа “Методологія і організація обліку, аналізу та
контролю діяльності суб’єктів господарювання”. На сьогодні відповідні дослідження
координує д.е.н., проф. Редченко К. І. Від початку діяльності цієї школи захищено 18
кандидатських та дві докторські дисертації. У 2013 р. викладачами і аспірантами
опубліковано 24 праці, що відповідають тематиці наукової школи, у т.ч. чотири статті у
фахових виданнях, одну статтю у зарубіжних виданнях, 17 доповідей на конференціях та
один розділ у колективній монографії (загальний обсяг публікацій 10,4 д.а.).
Переважна більшість дослідників наукової школи “Проблеми та напрями
розвитку обліку в галузях економіки”, яка активно функціонує на кафедрі бухгалтерського обліку під керівництвом проф. Озерана В. О., навчалися в аспірантурі Академії,
успішно захистили кандидатські дисертації, отримали наукові звання доцентів і на
сьогодні самостійно керують науково-дослідними роботами студентів, магістрів та
аспірантів. Проф. Куцик П. О. на сьогоднішній день має 6 захищених аспірантів і працює
над докторською дисертацією. Минулого року відбувся успішний захист докторської
дисертації доц. Корягіним М. В. У 2013 р. підготовлено 75 публікацій, що відповідають
тематиці наукової школи.
На кафедрі економіки підприємства продовжує діяти наукова школа “Економічні
проблеми розвитку сфери торгівлі” (проф. Міценко Н. Г., доц. Заярна Н. М, доц. Дуда
С.Т., доц. Лупак Р. Л., доц. Ільчук О.О., доц. Дуляба Н. І.). Відповідно до проблематики
наукової школи у 2013 р. виконувалися чотири науково-дослідних теми, видано один
розділ в монографії та захищено кандидатську дисертацію асп. Бігус М. М.
Інша наукова школа, що функціонує на кафедрі економіки підприємства
“Забезпечення економічної безпеки соціально-економічних систем” під керівництвом
д.е.н., проф. Васильціва Т. Г. працювала над виконанням двох науково-дослідних тем, що
матеріалізувалося захистом двох дисертацій: докторської – Іляш О. І. та кандидатської –
Кокнаєва М. О.
На кафедрі фінансів і кредиту функціонує наукова школа “Управління
фінансами” (проф. Біла О.Г.), що позначилося захистом 12 кандидатських дисертацій. У
2013 р. тривало виконання науково-дослідної теми “Управління фінансами споживчої
кооперації в ринкових умовах господарювання”.
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На кафедрі банківської справи функціонують наукові школи “Банківська
інвестиційна діяльність” (проф. Вовчак О.Д.) та “Організаційно-економічні засади
функціонування банків України в умовах євроінтеграції” (проф. Копилюк О.І.).
Результати досліджень знайшли своє відображення у 13 дисертаційних дослідженнях,
десяти науково-дослідних темах (завершено виконання семи), 17 монографіях та 2
розділах у колективних монографіях, а також 554 наукових працях, у т.ч. за 2013 р. – 42. У
2013 р. доц. Музички О. М. було відзначено дипломом лауреата обласної премії
талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які
сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й
утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.
Кількість рейтингових публікацій за період 2004-2013 рр., які відповідають
проблематиці наукових шкіл Інституту економіки та фінансів та у розрізі кафедр наведена
на рис. 1.3. та 1.4.

Рис. 1.3. Кількість рейтингових публікацій, які відповідають проблематиці
наукових шкіл, у розрізі кафедр ІЕФ у 2004─2013 рр.
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Рис. 1.4. Кількість рейтингових публікацій, які відповідають проблематиці
наукових шкіл ІЕФ у 2004─2013 рр.
На кафедрі інформаційних систем у менеджменті на етапі становлення
функціонує наукова школа “Інформаційно-аналітичне забезпечення систем управління
торговельних підприємств та організацій”. За тематикою наукової школи опубліковано
три статті в рейтингових виданнях, а раніше в 2012 р. захищено дисертацію Тучковської
І.І. В рамках наукової школи “Розробка і впровадження дистанційних освітніх
технологій у вищій школі” з початку заснування (2008 р.) опубліковано 12 статей, з них
три – у 2013 р. В рамках наукової школи кафедри менеджменту “Сучасний
менеджмент організацій” працюють доц. Трут О.О., доц. Колянко О.В., доц. Свидрук
І.І., доц. Фединець Н.І., доц. Миронов Ю.Б. За період її функціонування опубліковано три
статті в українських виданнях, одну за кордоном та одну монографію. За тематикою
наукової школи захищено дві дисертації (Фединець Н.І., Ланда О.О.).
Кількість рейтингових публікацій, що відповідають тематиці наукових шкіл на
факультеті менеджменту за період 2008-2013 рр. наведено на рис. 1.5.
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Рис. 1.5. Кількість рейтингових публікацій, що відповідають тематиці наукових
шкіл, 2008─2013 рр.
На кафедрі міжнародних економічних відносин плідно функціонує наукова школа
"Проблеми платіжного балансу в "залежній" економіці трансформаційного типу з
нестабільністю очікувань інфляції та обмінного курсу". За останній рік за
проблематикою наукової школи опубліковано 19 публікацій, у т.ч. шість зарубіжних та
одну в загальноукраїнському журналах. З проблематики “залежної” економіки
підготовлено 14 виступів на національних (Львів, Маріуполь, Одеса) та зарубіжних
(Польща, Білорусь) наукових конференціях. Рис. 1.6 ілюструє динаміку рейтингових
публікацій з проблематики наукової школи у загальноукраїнських та зарубіжних
виданнях.
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Рис. 1.6. Кількість рейтингових публікацій, що відповідають тематиці наукової
школи кафедри МЕВ, 2004─2013 рр.
Науково-педагогічна школа кафедри маркетингу (проф. Скибінський С.В.) за
звітний період відзначилася проведенням науково-педагогічного семінару “Віртуальне
навчальне середовище академії і роль підручника в ньому” (29 жовтня 2013 р.).
На юридичному факультеті на кафедрі теорії держави та права продуктивно
функціонує наукова школа “Проблем прав і свобод людини та громадянина:
теоретичні та історичні аспекти”, а на кафедрі історії та політології – наукова школа
“Кооперативне будівництво” (проф. Гелей С.Д.).
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РОЗДІЛ 2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ
Робота з аспірантами – це один з найбільш об’єктивних показників організації наукової роботи, академічного рівня досягнутих результатів, але насамперед – якості навчального процесу, оскільки аспірантура – його логічне продовження.
2.1. Аспіранти і докторанти
Незважаючи на відомі демографічні проблеми, у звітному році вдалося зберегти
контингент аспірантів на комерційній формі навчання – 118 чоловік (у 2012 р. цей
показник становив 124 (рис. 2.1). Фактично за останні чотири роки завершено перехід на
комерційні засади навчання в аспірантурі.
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Рис. 2.1. Аспіранти ЛКА (чол.), 2004─2013 рр.
Показники аспірантури ІЕФ вдалося втримати на рівні 2012 р. завдяки кафедрі
банківської справи (рис. 2.2), де кількість аспірантів і здобувачів зросла до 13 осіб.
Водночас на більшості кафедр ІЕФ спостерігається скорочення чисельності аспірантів. На
кафедрі аудиту за період 2004-2013 рр. чисельність аспірантів зменшилася з 12 до 4 осіб,
на кафедрі фінансів і кредиту нараховується п’ять аспірантів, на кафедрі економіки
підприємства навчаються 12 аспірантів, але чотири з них перебувають в академічній
відпустці.
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Рис. 2.2. Кількість аспірантів Інституту економіки та фінансів, 2004─2013 рр.
На факультеті менеджменту кількість аспірантів залишилася незмінною (рис. 2.3).
що створює певні виклики, адже на факультеті залишається невирішеною проблема
кадрового забезпечення працівниками найвищої кваліфікації на усіх випускних кафедрах.
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Рис. 2.3. Кількість аспірантів на факультеті менеджменту, 2004─2013 рр.
Прикладом успішної профорієнтаційної роботи може слугувати кафедра міжнародних економічних відносин, де в 2013 р. кількість аспірантів зросла до 24 (рис. 2.4).
Такий результат не лише засвідчує підвищену зацікавленість випускників Академії та
інших ВУЗів Західного регіону специфікою наукової роботи кафедри, але й переконливо
демонструє високий рівень навчання та наукової роботи. На такому тлі стають
помітнішими вагомі резерви іншої кафедри факультету міжнародних економічних
відносин – маркетингу, яка характеризується порівняльним кадровим потенціалом.
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Рис. 2.4. Кількість аспірантів на факультеті МЕВ, 2004─2013 рр.
2.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій
Важливе значення для подальшого розвитку наукової діяльності в Академії та підвищення ефективності роботи аспірантури/докторантури мало функціонування чотирьох
спеціалізованих вчених рад: по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
і кандидата наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (торгівля та послуги),
08.09.06 і 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності), 08.00.15
– товарознавство.
В 2013 р. кількість захистів кандидатських дисертацій в Академії залишилася на
високому рівні – 23 (2012 р. – 30, 2011 р. – 25, 2010 р. – 17, 2008 р. – 20, 2009 р. – 19, а у
2004─2007 рр. цей показник становив у середньому 11 захистів). У звітному році вдалося
забезпечити високий показник кількості захистів докторських дисертацій (рис. 2.5) зі
спеціальностей 08.00.03. “Економіка та управління національним господарством” – Іляш
О.І. та Семак Б.Б., 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” – Корягін М.В.,
08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” – Гальків Л.І.,
05.18.19 “Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів” – Пелик
Л.В.). Фактично за останні три роки вченими Академії захищено більше докторських
дисертацій, ніж за попередній період 2004-2009 рр. Досягнутий результат дозволив
збільшити питому вагу докторів наук до 8,5% працюючих проти 6,3% у 2012 р., тоді як
середній показник за 2006-2010 рр. становив заледве 4,6%. Попри це викликає
стурбованість щодо відсутності за досліджуваний період захисту докторських дисертацій
на випускових кафедрах фінансів і кредиту та менеджменту.

16
30

Кандидатські

30

Докторські

25

23

25

20

19

20
15

11
10

11

17

13

8
5

5

2

1

1

2

2

2008

2009

0

5

3

5

0
2004

2005

2006 2007

2010 2011

2012

2013

Рис. 2.5. Захист кандидатських і докторських дисертацій в ЛКА, 2004─2013 рр.
Аспірантами і здобувачами Інституту економіки та фінансів за звітний період захищено 15 кандидатських дисертацій, у тому числі на кафедрі бухгалтерського обліку – дві
(Марценюк Р .В., Шумило Р. Р., Плекан М.В., Говда Г.А), економіки підприємства – дві
(Кокнаєва М. О., Бігус М. М.), банківської справи – одна (Халло В. Ф.), економічної теорії – шість (Кривицька О. А., Марчук О. О., Кашпрук Ю. А., Осінська О. Б., Копитко О. В.,
Лукановська І. Р., Парфенюк Ю.В.), фізичного виховання та спорту – одна (Іваночко
В. В.). Три дисертації захищено на факультеті міжнародних економічних відносин на
кафедрах: міжнародних економічних відносин – дві (Андрусів Р. Р., П’ятковська О. Р.) та
маркетингу – одну (Дмитрів А. Я.).
На кафедрах юридичного факультету захищено три дисертації, на кафедрі цивільного права та процесу – одну (Чабан О. М.) господарського права та процесу – одну
(Ковальська М. Є.), кримінального права та процесу – одну (Гнатів І.М.). На
товарознавчо-комерційному факультеті захищено дві дисертації, у т. ч. на кафедрі
комерційної діяльності та підприємництва – одну (Лозинський В.І.), харчових
технологій та ресторанного бізнесу – одну (Арсиненко Н. О.).
16
14
12

ІЕФ

10

МЕВ

8

ФМ

6

ЮФ
ТКФ*

4
2
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

17
Рис. 2.6. Захист кандидатських дисертацій в ЛКА, 2004─2013 рр.
2.3. Робота з аспірантами
На кафедрах Академії активно проводиться робота по підвищенню ефективності
наукових досліджень аспірантів та молодих вчених. На майбутнє підвищенню
ефективності роботи аспірантури сприятиме:
- проведення спеціальних семінарів і майстер-класів провідних професорів академії
з аспірантами перших курсів із питань організації та методики роботи над дисертацією,
- підвищеної уваги заслуговує використання ПК та інформаційних технологій у
наукових дослідженнях.
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РОЗДІЛ 3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ
3.1. Загальна характеристика
За підсумками 2013 р. викладачами Академії опубліковано близько 684 наукових
праць (рис. 3.1), що дещо нижче попереднього 2012 р., але більше порівняно з 2009-2010
рр. За звітний період опубліковано 18 монографій, 13 розділів у монографіях, 46 статей в
загальноукраїнських журналах і 83 публікацій у зарубіжних виданнях. Відповідні
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.
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Рис. 3.1. Публікації вчених ЛКА, 2004─2013 рр.
Підвищена результативність щодо публікацій в загальноукраїнських та зарубіжних
виданнях засвідчує усвідомлення викладачами факультету важливості даного показника у
формуванні рейтингових позицій вузу. Разом з тим це 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
міжнародних економічних відносин (проф. Шевчук В.О.) – 1,6; інформаційних систем у
менеджменті (проф. Мізюк Б.М.) – 1,3; економіки підприємства (проф. Міценко Н.Г.) –
1,1; бухгалтерського обліку (доц. Бачинський В.І.) – 1,1. Трохи менше однієї рейтингової
публікації на викладача мають кафедри: маркетингу (проф. Дайновський Ю.А.) – 0,7;
комерційної діяльності та підприємництва (проф. Апопій В.В.) – 0,6; банківської справи
(проф. Копилюк О.І.) – 0,4. Позитивно на показник інтенсивності публікацій на одного
вченого вплинули кадрові зміни на кафедрах аудиту (проф. Редченко К.І.) та
менеджменту (доц. Трут О.О.).

19
2
1,8

2011

1,6

2012

1,4

2013

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

Аудиту

Маркетингу

ФіК

Менеджменту

БС

ЕП

ІСуМ

МЕВ

0

Рис. 3.2. Рейтингові публікації на одного викладача, 2011─2013 рр.
На сьогодні головний виклик становить потреба відчутного збільшення рейтингових
публікацій у зарубіжних виданнях або вітчизняних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз. Необхідно збільшити кількість публікацій у виданнях, що
зареєстровані у наукометричній базі даних Scopus. У 2013 р. вченими Академії здійснено
сім публікацій (Коструби А.М., Артеменко В.Б., Вербова О.С., Лозова Т.М.). Загалом
вченими Академії опубліковано 32 статті в журналах, що зареєстровано в SciVerse Scopus,
зокрема на кафедрі вищої математики – шість публікацій (Гірник М. О., Пілявський
А.І.), економетрії та статистики – дві (Гальків Л.І., Демчишин М.І.), економічної
теорії – одна (Вербова О.С.), ІС у менеджменті – одна (Артеменко В.Б.), МЕВ – шість
(Черкас Н.І, Лапшина І. А., Яхно Т.П., Флейчук М.І.), товарознавства продовольчих
товарів – одна (Лозова Т. М.), хімії і фізики – 12 публікацій (Коструба А.М.).
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.
3.2. Монографічні дослідження
У звітному році науковцями ЛКА опубліковано 21 монографію (табл. 3.1), що
приблизно відповідає показнику 2012 р. – 19 позицій, але значно перевищує показник
попередніх років (2011 – 9; 2010 – 15; 2009 – 13). Поступово зменшується кількість
монографій, що не містять глибокого аналізу поставлених дослідницьких проблем і не
становлять предметного інтересу в загальноукраїнському масштабі.

Таблиця 3.1
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Опубліковані монографії вчених ЛКА у 2012 р.
Автор

Рік

Боднар І.Р.

2013

Качмарик І.Я.,
Качмарик Я. Д., Куцик
П.О., Лупак Р.Л.,
Боліновська Н.
Качмарик І.Я.,
Качмарик Я.Д., Куцик
П.О., Лупак Р.Л.
Вдовичин І.Я.,
Жаровська І.М., Фігель
Ю.О.

Назва
Сучасні реалії інформаційного суспільства:
проблеми становлення та перспективи
розвитку

Бібліографічні дані
Львів. – ЛКА. – 2013. – 310 с.

2013

Інвестиційна привабливість ресурсного
потенціалу торговельного підприємства

Львів: Літературна агенція
"Піраміда", 2012. – 168 с.

2013

Економічний механізм забезпечення
конкурентоспроможності торговельного
підприємства

Львів: Літературна агенція
"Піраміда", 2012. – 208 с.

2013

Інтеграційний вимір інституту прав
людини

Львів: СПОЛОМ, 2013. –
188с.

Жаровська І.М.

2013

Правова природа державної влади
Теоретико – правове дослідження

За заг. ред. С. Гелея

2013

Споживча кооперація України. Від
зародження до сьогодення

Львів: СПОЛОМ, 2013. –
536с.
Львів: Вид-во Львівської
комерційної академії, 2013. –
976 с.

Апопій В.В., Шалева
О.І., Лопащук І.А.,
Федишин Р.С.

2013

Торговельна інфраструктура
агропродовольчого ринку України
Інвестиційно-інноваційна активність
малого і середнього підприємництва як
чинник посилання інноваційної
компоненти економічної безпеки держави
Конкурентні стратегії торговельних
підприємств
Стратегія інноваційного розвитку оптових
сільськогосподарських ринків: механізм
формування та реалізації на основі
системної моделі стратегічного управління

Львів: "Новий світ – 2000". –
314 с.
Львів: Ліга-Прес. – 21,2 д.а.

Скрипко Т.О.

2013

Мізюк Б.М.,
Тучковська І.І.

2013

Мізюк Б.М., Харук К.Б.

2013

Вовчак О.Д., Реверчук
С. К., Рущишин Н. М.,
Кеменяш І. Г.

2013

Управління податковою безпекою суб’єктів
підприємництва в Україні

Львів: вид-во ЛКА, 2013. –
192 с.

Черкасова С. В.,
Сороківська М. В.

2013

Сучасний стан та перспективи розвитку
інвестування в небанківському
фінансовому секторі

Львів, Растр-7, 2013. – 186 с.

Башнянин Г. І. Футало
Т.В., Дунас О.І.,
Зелінська О.М.,
Підлипна Р.П.

2013

Економіко-правове регулювання
монополізму в трансформаційній економіці
Україні

Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2013. –
178 с.

Ковтун О.І.
Башнянин Г. І. Вовчак
О.Д., Городиський Т.І.,
Бутов А.М., Бойчук І.В.
Башнянин Г. І. Шевчик
Б.М., Дунас О.І.,
Кирилич Ю.В.,
Кривицька О.А.
Башнянин Г. І. Ковтун
О.І., Шевчик Б.М.,
Мисловський П.Й. та
ін.
Корягін М.В.,
Білопольський М. Г.

2013

2013

Інноваційні стратегії в системі
забезпечення конкурентоспроможності для
вітчизняних підприємств: теоретикометодологічні засади формування та
реалізації
Організація інноваційної діяльності в
економічному регіоні

Львів, ЛКА. – 12 д.а.
Львів: Видавництво
СПОЛОМ. – 11,56 д.а.

Львів: Вид-во ЛКА, 2013. –
424 с.
Львів: Ліга-Прес,2013. – 146
с.

2013

Становлення теорії економічного
лібералізму та її застосування в
трансформаційній економіці

Львів: Ліга-Прес,2013. – 164
с.

2013

Економічні системи: монографія. Т.4

Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2013. –
508 с.

2013

Удосконалення обліково-аналітичного
забезпечення управління діяльністю

Макіївський економ.-гуманіт.
ін.-т. – Донецьк : Східний
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суб’єктів господарювання

видавничий дім, 2012. – 372с.

За звітний період вченими Академії опубліковано 13 розділів у монографіях (табл.
3.2), що підготовлені авторськими колективами Полтавського університету споживчої
кооперації, Донецького національного університету імені М. Туган-Барановського,
Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Регіонального філіалу
Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові.
Таблиця 3.2
Розділи у монографіях розроблені вченими ЛКА у 2012 р.
Автор

Рік

Назва

Вовчак О.Д.

2013

Типологізація і структуризація
банківської діяльності

Лозовицький С.П.

2013

Проблеми та перспективи
впровадження внутрішнього аудиту
у діяльність підприємств України

Куцик П.О.

2013

Економіко-математичне
моделювання в управлінні
витратами та собівартістю послуг

Бачинський В.І.

2013

Тhe problems of accounting, anаlуsіs
and financial reporting; еxреrіеnсе of
Ukraine and Poland: [monograph]

Міценко Н.Г.

2013

Белей О.І.

2013

Механізми стабілізації й розвитку
діяльності підприємств/ Розділ
7.Створення інтегрованих систем як
шлях адаптації підприємств до змін
у ринковому середовищі
Интеграционные проэкты в
поссоветском пространстве. Раздел:
Пути усовершенствования
управления инвестиционными
проэктами торговых предприятий в
условиях трансформационной и
кризисной экономики

Тучковська І.І.

2013

Методика оцінювання рівня
конкурентоспроможності
промислових підприємств.

Гудзовата О.О.

2013

Хмарні сервіси: можливості,
безпека, перспективи

Міщук І.П

2013

Механізми стабілізації й розвитку
діяльності підприємств : монографія

Апопій В.В.

2013

Торговельна інфраструктура
агропродовольчого ринку України

Бібліографічні дані
Формування інвестиційного
потенціалу агентів фінансового
ринку в Україні – Полтава, ПолНТУ
Актуальні проблеми соціальноекономічного розвитку держави,
регіону, галузі та підприємства; за
ред. А.В. Штангрета. – Львів: вид. –
Української академії друкарства,
2013. – С. 234-285
Бухгалтерський облік, контроль і
аналіз: проблеми теорії та
методології : монографія / під заг.
ред. проф. Бутинця Ф. Ф. – К., 2013.
– 605 с. – С. 509-522
Rivne: National University of Water
Management and Nature Resources
Use. 2013. – 284 р. (розд.1.7). – ISBN
978-966-327-221-4.
Під ред. О.О. Шубіна, Л.В. Фролової.
– Донецьк : вид-во "Ноулідж"
(донецьке відділення), 2013. – 513с. –
С.458-468

Днепропетровск: Днепропетровский
национальный университет им.
Олеся Гончара
Теоретичні та прикладні аспекти
підвищення конкурентоспроможності підприємств
Дніпропетровськ : "Герда", 2013. – Т.
2 – 334 с. (Розділ 2.36). – С. 311-317
Теоретичні та прикладні аспекти
підвищення конкурентоспроможності підприємств
Дніпропетровськ : "Герда", 2013. – Т.
1 – 352 с. (Розділ 1.12). – С. 102-110
під ред. О.О.Шубіна, Л.В.Фролової. Донецьк; Вид-во "Ноулідж"
(донецьке відділення), 2013. – 513 с.
– С.305-315
Львів:Новий світ, 2013. – 316 с.
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Бойчук І.В.

2013

Активізація маркетингової
діяльності підприємств на засадах
аутсорсингу

Флейчук М.І.

2013

Macromodel of balanced socioeconomic growth in a global
environmental challenges

Чех М. М.

2013

Domestic and External Demand
Shocks in Ukraine

Маркетингові технології в умовах
інноваційного розвитку економіки
[монографія / за ред. С.В.
Ковальчук]. – Хмельницький: ТОВ
"Поліграфіст – 2", 2013. – 321 с.
(п.3.1, С.107-115)
Sustainable development (Poland,
Lithuania, Ukraine): Monograph [Ex.
Edotor O. Slozko]: Kyiv-KaunasSzczecin: LAT&K, 2013. – 534.–
C.349-356.
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the Economic and Social Consequences
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European Countries. – Cracow :
Cracow University Press, 2013. – P.
103–119

3.3. Публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях
У 2013 р. вченими Академії у загальноукраїнських журналах було опубліковано 43
наукових статті, що значно нижче ніж у попередній період (рис. 3.3). Можна припустити,
що інтерес до одноосібних рейтингових публікацій змістився у бік зарубіжних видань. У
звітному році було опубліковано 83 праці за кордоном, що в основному стало результатом
участі у міжнародних та зарубіжних наукових конференціях.
З-поміж вітчизняних журналів найбільшою популярністю користуються: "Вісник
НБУ", "Бізнес Інформ", "Облік і фінанси", "Бухгалтерський облік і аудит", "Регіональна
економіка", "Науково-технічна інформація", "Механізм регулювання економіки", "Економіка та Держава", "Економіка України", "Технологічний аудит та резерви виробництва",
"Актуальні проблеми економіки", "Економіст", "Інноваційна економіка", "Європейські
перспективи", "Митна справа", "Часопис Київського університету права", "Порівняльне
правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку", "Наше право".
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Рис. 3.3. Публікації в загальноукраїнських та зарубіжних виданнях, 2004─2013 рр.
3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях
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У 2013 р. було продовжено активну роботу з публікації наукових праць на
кооперативну тематику, що охоплюють різнопланові питання діяльності та розвитку
споживчої кооперації України та кооперативних 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 на кооперативну тематику активно використовуються у навчальному
процесі, сприяють залученню студентів до наукової роботи, дозволяють приймати участь
в національних, галузевих, регіональних та міжвузівських науково-технічних програмах.
За завданням Укоопспілки кафедра аудиту активно працює над науковою тематикою
з питань вдосконалення обліку і контролю на підприємствах та в організаціях системи
споживчої кооперації. Доц. Воронко Р. М. працює над монографією "Внутрішній контроль
в системі управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації" (завершення
заплановано на 2015 р.), асп. Семенів М. І. завершує кандидатську дисертацію на тему
"Внутрішній контроль в системі управління підприємствами та організаціями споживчої
кооперації" (2015 р.). У 2013 р. магістрами спеціальності "Облік і аудит" під керівництвом
викладачів кафедри аудиту виконується п’ять магістерських дипломних робіт, об’єктами
дослідження яких обрано підприємства споживчої кооперації.
Робоча група викладачів кафедри (ст. викл. Крохта Р.В.) регулярно надає консультативну допомогу керівним працівникам і спеціалістам економічних служб підприємств та
організацій системи Львівської і Тернопільської облспоживспілок з проблемних питань
податкового планування і адаптації до змін податкового законодавства.
Викладачі кафедри бухгалтерського обліку в 2013 р. приймали активну участь у
роботі Методологічно-консультаційної Ради Укоопспілки з питань економіки, фінансів,
бухгалтерського обліку та контролю (проф. Озеран В. О. та доц. Бачинський В. І.). Згідно
плану роботи Управління методології бухгалтерського обліку, контролю, звітності і корпоративних прав Укоопспілки було допрацьовано та удосконалено План рахунків бухгалтерського обліку 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 (проф. Озеран
В.О. – наук. кер., проф. Куцик П. О., ас. Попітіч Т. В., ас. Плеша В. І.). Викладачі кафедри
(проф. Озеран В. О., проф. Куцик П. О., доц. Бачинський В. І.) на виконання постанови
Правління Укоопспілки від 17.10.2011 р. № 377 "Про зміни і доповнення до постанови
Правління Укоопспілки від 30.09.2011 р. № 354 "Про оптимізацію внутрісистемної звіт-
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ності" прийняли участь в опрацюванні проектів форм статистичної звітності та спостережень, що були запроваджені у 2013 р.
Продовжується робота над науково-дослідною темою "Розвиток методології та
організації бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах споживчої кооперації
країни", а саме: удосконалено ряд облікових реєстрів і звітності матеріально-відповідальних осіб; підготовлено до друку і передані в Управління методології бухгалтерського
обліку, контролю, звітності і корпоративних прав Укоопспілки Методичні рекомендації
щодо застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку в організаціях і
підприємствах споживчої кооперації, які включають в себе звітність матеріальновідповідальних осіб за галузями діяльності; удосконалено та розроблено нові журнали
(К.1 – К.10), що застосовуються у системі споживчої кооперації; удосконалено книги К.13
– К.41; розроблено перелік номенклатури статей витрат до рахунків 91, 92, 93 з урахуванням 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.
За звітний період з кооперативної тематики опубліковано 42 праці (табл. 3.2), що
відповідає показнику попереднього 2012 р., переважно в наукових збірниках, посібниках,
газетах та брошурах. П‘ять статтей опубліковано в загальноукраїнських наукових журналах "Інноваційна економіка", "Науково-технічна інформація", "Механізм регулювання
економіки", "Економіст", "Актуальні проблеми економіки". Очевидно, що цій ділянці
роботи потрібно приділити набагато більше уваги.
Таблиця 3.3
Праці на кооперативну тематику, 2013 р.
Автор
Шевчук В.О.

Рік

Назва

Бібліографічні дані

2013

Діяльність кооперативних
організацій зарубіжних країн
під час кризових явищ 20082009 рр.

Вісник Львівської комерційної академії. – Вип. 40.
– Львів: Видавництво Львівської комерційної
академії, 2013. – C. 12-21.

Семів С. Р.

2013

Семів С. Р.

2013

Семів С. Р.

2013

Семів С. Р.

2013

Семів С. Р.

2013

Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. :
Фактори розвитку
Башнянин Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. –
міжнародного кооперативного
Львів: Видавництво Львівської комерційної
руху в умовах глобалізації
академії, 2013. – Вип. 40. – С. 5-11.
Механизмы финансирования
Актуальные проблемы финансово-кредитных
поставок светлых
отношений между звеньями современной
нефтепродуктов в
финансовой системы: материалы международной
сельськохозяйственной
научно-практической конференции. – Казань:
кооперации европейских
Республиканский центр мониторинга качества
стран
образования, 2013. – С. 91-96.
Напрями використання
Внутрішня торгівля: розвиток та механізми
європейського досвіду
регулювання на макро- і мікрорівнях : збірник
діяльності аграрних
матеріалів Всеукраїнської науково-практичної
кооперативів на ринку
конференції / Львівська комерційна академія.
моторного пального
Львів, 2013. – С. 181-183.
Ефективність банківського
Інноваційна економіка. – 2013. – № 8 (46). – С. 255фінансування кооперативних
259. (0,3 д.а.)
організацій країн ЄС
Споживча кооперація
/ За заг. ред. С. Гелея. – Львів: Вид-во Львівської
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Семак Б.Б.,
Галик І.С.,
Семак Б.Д.

2013

Бук Л.М.

2013

Дмитрів А.Я.

2013

Міценко Н. Г.

2013

Міценко Н. Г.

2013

Міценко Н. Г.

2013

Міценко Н. Г.

2013

Міценко Н. Г.

2013

України. Від зародження до
сьогодення : монографія
Рослинні барвники – новий
товар на вітчизняному
кооперативному ринку
Використання кооперативної
торгової марки в роздрібній
торгівлі та підходи до
оцінювання ефективності
управління нею
Маркетингове дослідження
показників розвитку ринку
кооперативної освіти в
Україні
Розвиток роздрібного
товарообороту споживчої
кооперації України як
результат адаптації
торговельної мережі до умов
конкурентного середовища
Шляхи реалізації соціальної
відповідальності споживчої
кооперації на сільських
територіях
Інтеграція як домінанта
формування конкурентних
переваг споживчої кооперації
на сільських територіях
Необхідність та напрямки
державного впливу на
формування і розвиток
інтегрованих систем
Економічне оцінювання
соціальної ефективності
локальних інтегрованих
систем

Міценко Н. Г.

2013

Наукове та інноваційне
забезпечення ефективного
функціонування локальної
інтегрованої системи

Міценко Н. Г.

2013

Вертикальна інтеграція
підприємств і організацій
споживчої кооперації в АПК

Міценко Н. Г.

2013

Міценко Н. Г.,
Лупак Р. Л.

2013

Міценко Н. Г.

Лозовицький С.,
Лозовицький Д.

Теоретико-методологічні
аспекти розвитку
вертикальних інтегрованих
систем в споживчій кооперації
Конкурентні переваги
кооперативних підприємств
сучасного типу

комерційної академії, 2013. – 976 с.
Вісник Львівської комерційної академії. Серія
економічна. Випуск 40. Львів: Видавництво
Львівської комерційної академії, 2013. – С.144-151
Вісник Львівської комерційної академії. – Львів:
Видавництво Львівської комерційної академії,
2013. – Вип.40. – С.53-67.
Вісник Львівської комерційної академії. – Львів:
Видавництво Львівської комерційної академії,
2013. – Вип.40. – С.135-143.

Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів:
НЛТУУ, 2012, вип. 21.15. – С. 230-236.

Торгівля і ринок України: зб. наук. праць. – 2012.
– Вип. 33. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 149157.
Науковий вісник: зб. наук. праць. – Науки:
економіка, політологія, історія. – 2012. – № 14
(166). – Одеса : ОНЕУ, 2012. – С. 92-99.
Науково-технічна інформація. – 2013. – № 1. –
С.35-40
Механізм регулювання економіки : міжн. наук.
журнал. – 2012. – № 3. – С. 66-76.
Підвищення ефективності діяльності підприємств
як чинник удосконалення і модернізації
виробництва: зб. наук. праць. – Сер. Економіка. –
Т. 13, вип. 257. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. –
С.111-120.
Внутрішня торгівля: розвиток та механізми
регулювання на макро- і мікрорівнях : зб. матер.
Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2013. – С. 164166.
Наукові і практичні аспекти сільської кооперації :
зб. наук. доповідей. – Львів : Ліга-прес, 2013. –
С.229-234.
Вісник ЛКА : Зб. наук. праць. – Сер. економ. –
Вип. 40. – Львів, ЛКА, 2013. – С. 31-40.

2013

Формирование каналов сбыта
продукции АПК:
использование потенциала
потребительской кооперации

Universitatea Cooperatist-Comerciala din Moldova.
Analete Stiintifice ale Universitatii CooperatistComerciale din Moldova / MOLDCOOP. col. red. L.
Savqa. – Chisinau: UCCM, 2012. – Vol. X1. – Partea
1-a. – P. 181-187.

2013

Організація внутрішнього
аудиту у процесі управління
діяльністю підприємств
корпоративного сектору
економіки

Матеріали ІІ науково-практичної Інтернетконференції "Інтеграційні фінансово-економічні
напрями розвитку України". – Львів, 27 лютого
2013 р. – С. 105-107.
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податкових пільг у системі оподаткування
України: збірник наук. праць за матеріалами
науково-практичного круглого столу, 5 березня
2013 р. / НДІ фінансового права. – К. : Алерта,
2013. – С. 88-91.
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2013
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розвитку вітчизняної
економіки. Колективна
монографія : Економічні
системи. Ч. 3
Неокооперативна модель
розвитку агарного сектору
вітчизняної економіки.
Нівеляційний вплив
сталінського режиму на
західноукраїнське
господарське середовище у
1939 – 1941 роках
Genesis of principles “Аll
Finanzkonzepte” in Ukrainian
credit-insurance institutions
“Dniester” on the edge ХIХ–ХХ
centuries
Украинская кредитная
кооперация в межвоенной
Польше
The unique experience of the
ukrainian managerism in
Galiciya in 1848 – 1939 years
Інституціоналізм як
методологічна основа
дослідження економічної
системи України
Кооперативна думка в Україні
у другій половині ХІХ
століття

Вербова О. С.

2013

Томашик Л. С.

2013

Томашик Л. С.

2013

Виникнення кооперативної
ідеї у країнах Західної Європи

Томашик Л. С.

2013

Формування кооперативної

Вісник ЛКА : Зб. наук. праць. – Сер. економ. –
Вип. 40. – Львів, ЛКА, 2013. – С. 98-105.

Львів: вид-во ЛКА, 2013. – С. 105-110

Вісник ЛКА : Зб. наук. праць. – Сер. економ. –
Вип. 40. – Львів, ЛКА, 2013. – С. 111-117.
Вісник ЛКА : Зб. наук. праць. – Сер. економ. –
Вип. 40. – Львів, ЛКА, 2013. – С. 90-97.
Вісник ЛКА : Зб. наук. праць. – Сер. економ. –
Вип. 40. – Львів, ЛКА, 2013. – С. 105-111.
Колективна монографія : Економічні системи. Ч 3.
/ Львів: Вид-во ЛКА, 2012. – 490 с. – С. 275-303.
Український науковий журнал "Економіст". –
2013. – № 7 (321). – С. 36-39
Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 3
(141). – С. 8-17.

European Applied Sciences. – Germany, 2013. – № 3
(March). – Volume 2. – P. 97-100.
Международный журнал "Устойчивое развитие".
– Варна: Евро-Эксперт ЕООД, 2013. – № 9
(Июнь). – 2013. – С. 81-86.
European Applied Sciences. – Germany, 2013. – Р.
85-91.
Системний аналіз економічних систем: Матеріали
першого круглого столу / Наук. ред.: проф.
Башнянин Г.І., доц. Шевчик Б.М. – Львів: ЛігаПрес, 2013. – С. 86-92.
Споживча кооперація України: від зародження до
сьогодення (розділ в монографії) ). – Львів:Вид-во
ЛКА, 2013. – С. 78-89
Споживча кооперація України: від зародження до
сьогодення (розділ в монографії). – Львів:Вид-во
ЛКА, 2013. – C. 44-58
Споживча кооперація України: від зародження до
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ідеології у першій половині
ХХ століття
2013

Фінансовий потенціал
підприємств споживчої
кооперації

2013

Контроль як функція
управління фінансовими
ресурсами підприємств
споживчої кооперації

2013

Організаційні аспекти обліку
власного капіталу
кооперативних підприємств та
організацій

Миронов Ю.Б.

2013

Управління персоналом
підприємств споживчої
кооперації на основі
інформаційних технологій

Трут О.О.

2013

Становлення кооперативного
менеджменту в організаціях
споживчої кооперації України

Гайдук І. О.

Гайдук І. О.

Плеша В. І.

сьогодення (розділ в монографії). – Вид-во ЛКА,
2013. – C. 123-129.
Матеріали ІІ науково-практичної Інтернетконференції "Інтеграційні фінансово-економічні
напрями розвитку України". – Львів, 27 лютого
2013 р. – С. 102-104
Проблеми і перспективи реалізації облікової,
контрольної та аналітичної функцій у
соціокультурному просторі сучасного бізнесу : V
міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. : 24 травня
2013 р., м. Донецьк / [ред. кол. О. О. Шубін та ін.].
– Т. 1. – Донецьк [ДонНУЕТ], 2013. – С. 123-125
Матеріали ІІ науково-практичної Інтернетконференції "Інтеграційні фінансово-економічні
напрями розвитку України". – Львів, 27 лютого
2013 р. – C. 50-52
Збірник тез доповідей наукової конференції
професорсько-викла-дацького складу і аспірантів
навчально-наукового комплексу "Академія" –
Корпоративна модель економічного розвитку в
умовах глобалізації, м. Львів. – 3-5 квітня. – С.
141-143
Збірник тез доповідей наукової конференції
професорсько-викла-дацького складу і аспірантів
навчально-наукового комплексу "Академія" –
Корпора-тивна модель економ-мічного розвитку
в умовах глобалізації, м. Львів. – 3-5 квітня 2012.
– С. 151-154

3.5. Наукові конференції
За звітний період вчені Академії зробили 357 доповідей на понад 200 Всеукраїнських
та міжнародних конференціях (табл. 3.4). У 2013 р. на закордонних конференціях було
зроблено 20 доповідей у Грузії, Білорусі, Республіці Польща, Чехії, Болгарії, Словаччині
(м. Братіслава), Греція (м. Салоніки), Швейцарія (м. Женева) та ін.
У звітному році вчені Інституту економіки та фінансів прийняли участь в роботі ІІ
науково-практичної Інтернет-конференції "Інтеграційні фінансово-економічні напрями
розвитку України" (27 лютого 2013 р.). У дистанційному форматі було проведено ІІІ
науково-практичну Інтернет-конференцію "Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах
світових інтеграційних процесів" (29 березня 2013 р.).
Традиційно 3 квітня 2013 р. відбулася наукова конференція професорськовикладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу "Академія" на тему
"Актуальні проблеми післякризового відновлення економіки України".
18-19 квітня 2013 р. кафедрою бухгалтерського обліку було проведено VII
Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих вчених
"Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю діяльності
підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій". 25-26 квітня 2013 р. кафедрами
Академії організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Внутрішня
торгівля: розвиток та механізми регулювання на макро- і мікрорівнях".
Навчальний семестр 2012-2013 рр. завершили два круглі столи на тему
"Видобування сланцевого газу у контексті енергоефективності та енергетичної безпеки
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держави", що відбувся 31 травня 2013 р. (співорганізатори: Регіональний філіал
Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Громадська рада при
Львівській ОДА) за участю народних депутатів України І. Сех і І. Васюника [], а також
"Банківська система України – виклики та перспективи розвитку", що відбувся 27 червня
2013 р. (співорганізатори: ЗМРУ ПАТ "Універсал банк", ПАТ "VAB банк", ПАТ
"ПроКредит Банк").
До 20-тиріччня заснування факультету міжнародних економічних відносин
кафедрами 15 листопада 2013 р. було проведено науково-практичний семінар "Проблематика міжнародних відносин і маркетингу у контексті теорії та практики", до роботи якого
було залучено науково-педагогічних працівників, студентів та випускників факультету.
Кафедрою товарознавства непродовольчих товарів 22 листопада 2013 р. було
проведено I Міжнародну науково-практичну конференцію "Формування і оцінювання
асортименту властивостей та якості непродовольчих товарів", що має на меті активну
щорічну роботу в найближчі роки.
Заключним науковим заходом у звітному році стала Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція "Актуальні проблеми правового регулювання в Україні
та країнах близького зарубіжжя (теоретичні аспекти приватного та публічного права)",
проведена кафедрами юридичного факультету 24 грудня 2013 р.
Для працівників Академії кафедрою маркетингу було організовано два заходи
методичного характеру: круглий стіл-науковий практикум "Розробка елементів комплексу
маркетингових комунікацій для підприємств на регіональному ринку" (17 травня 2013 р.)
та науково-педагогічний семінар "Віртуальне навчальне середовище академії і роль
підручника в ньому" (29 жовтня 2013 р.).
3.6. Перспективні питання
Сучасні процеси у вітчизняній науці передбачають значне підвищення якості та
оперативності монографічних досліджень. Відповідно постає завдання підготовки таких
монографій, підручників, посібників, які б враховували світові тенденції та були
корисними для вирішення різноманітних практичних завдань.
Головним завданням залишається збільшення публікацій у престижних українських
та зарубіжних виданнях. Враховуючи нові вимоги до формування рейтингу вузів України,
потрібно працювати над збільшенням кількості публікацій, що мають відповідний статус в
наукометричній базі Scopus та інтенсивно цитуються вітчизняними та зарубіжними
вченими, необхідно звернути увагу на підготовку публікацій відповідного рівня у
виданнях, що зареєстровані в міжнародній базі даних Scopus.
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4. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
У звітному 2013 р. студентська наукова творчість розвивалася за традиційними
напрямами: підготовка наукових студентських робіт для участі в роботі конференцій
різного рівня, конкурсах дипломних і наукових робіт, олімпіадах, конкурсах бізнеспроектів, проведення засідань наукових гуртків. При підготовці наукових робіт студентів
враховувалася їх прив’язка до проблематики виконуваних курсових і дипломних робіт.
Найвагомішими стали такі досягнення студентів Академії:
 Капериз М. (Інститут економіки та фінансів) – диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт із спеціальності "Економіка підприємства", м. Донецьк,
21-33 листопада 2013 р. (науковий керівник: д.е.н., проф. кафедри економіки підприємства
Іляш О.І.);
 Краєвський С. (Інститут економіки та фінансів) – диплом ІІ ступеня у
Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності "Облік і аудит" 2012/2013 н.р.,
м. Тернопіль, 14-16 травня 2013 р.;
 Нижник Н. (Інститут економіки та фінансів) – диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит", м. Київ, 14-15 березня 2013 р. (науковий керівник: к.е.н., проф. кафедри
бухгалтерського обліку Куцик П.О.);
 Проціва І. (Інститут економіки та фінансів) – диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт із спеціальності "Економіка підприємства", м. Донецьк,
21-33 листопада 2013 р. (науковий керівник: к.е.н., доц. кафедри економіка підприємства
Гринкевич С. С.);
 Явтуховська І. (Інститут економіки та фінансів) – диплом ІІ ступеня у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Економіка
підприємства та управління виробництвом", м. Одеса, 28-29 березня 2013 р. (науковий
керівник: к.е.н., доц. кафедри економіка підприємства Городня Т.А.);
 Фрідман К. (Інститут економіки та фінансів) – диплом ІІІ ступеня у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Бухгалтерський
облік, аналіз та аудит", м. Київ, 14-15 березня 2013 р. (науковий керівник: к.е.н., доц.
кафедри аудиту Герасименко Т. О.);
 Корнілов С. (Інститут економіки та фінансів) – диплом ІІІ ступеня у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Економіка
підприємства та управління виробництвом", м. Одеса, 28-29 березня 2013 р. (науковий
керівник: к.е.н., доц. кафедри економіки підприємства Дуляба Н. І.);
 Мацько М. (факультет міжнародних економічних відносин) – диплом ІІІ ступеня
та грамоту за оригінальність дослідження у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності "Кількісні методи в економіці", м. Київ, 25 березня 2013 р.
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(науковий керівник: к.е.н., ст. викл. кафедри міжнародних економічних відносин Щербата
З. Я.);
 Устрицька Л. (факультет міжнародних економічних відносин) – диплом ІІІ
ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності
"Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом", м. Дніпропетровськ, 29
березня 2013 р. (науковий керівник: к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародних
економічних відносин Чех М.М.);
 Валько Н. (факультет міжнародних економічних відносин) – диплом ІІІ ступеня
на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Маркетинг,
управління персоналом і економіка праці", м. Полтава, 29 березня 2013 р. (науковий
керівник: к.е.н., доц. кафедри маркетингу Балук Н.Р.),
Студенти ІЕтаФ брали участь у Всеукраїнському студентському чемпіонаті з
вирішення гарвардських бізнес-кейсів "Case Champ 2013", що проходив 27-28 квітня 2013
р. Команда "Aparil" у складі магістрів спеціальності "Економіки підприємства" Проціва І.,
Капериз М., Мудрого М. посіла третє місце у півфінальній групі.
Студентка факультету МЕВ Паламарчук Юлія приймала участь у VII Всеукраїнському конкурсі "Новітній інтелект України" у номінації "Спудейські есеї", перемогла у І та
ІІ етапах конкурсу і як фіналістка приймала участь у Національному форумі "Новітній
інтелект України" у м. Києві.
Голова Студентського наукового товариства МЕВ Іванишин Ольга прийняла участь
у міжнародній конференції у Німеччині, яка відбувалась 1-9 червня 2013 р. в одному із
кращих вузів Європи – Технічному університеті Ільменау.
4.1. Основні заходи
З метою розвитку в Академії студентської наукової творчості за звітний
період проведено низку організаційних заходів. Найголовніші з них:
 28 березня 2013 р. – зустріч студентів із торговим представником Посольства
Австрії в Україні п. Ґрегорем Постлем;
 20 листопада 2013 р. – ІV міжвузівський студентський науково-практичний
семінар на тему "Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової
системи України";
 18-19 квітня 2013 р. – VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського
обліку, аналізу і контролю діяльності підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій";
 20 листопада 2013 р. – ІV Міжвузівський студентський науково-практичний
семінар на тему "Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової
системи України";
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 25-26 квітня 2013 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція "Внутрішня
торгівля: розвиток та механізми регулювання на макро- і мікрорівнях";
 25-26 квітня 2013 р. – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів
та молодих вчених "Маркетолог XXI століття: проблеми та стратегії розвитку";
 17 травня 2013 р. – круглий стіл-науковий практикум "Розробка елементів
комплексу маркетингових комунікацій для підприємств на регіональному ринку";
 15 листопада 2013 р. – науково-практичний семінар "Проблематика між народних
відносин і маркетингу у контексті теорії та практики";
 3 квітня 2013 р. – симулятивна гра "Ярмарок неординарних ідей / Pecha-Kucha
LCA Morn";
 14 травня 2013 р. – студентська наукова конференція "Development of a Personality
in the University Environment / Формування особистості в університетському середовищі";
 21 листопада 2013 року – студентська наукова конференція іноземними мовами
"Інша Україна у світі, що змінюється: фактори успіху / Changing Ukraine in a Changing
World: Factors of Success";
Упродовж звітного періоду студенти Академії приймали участь у низці міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій та наукових
семінарів: 19-ій науково-практичній конференції ад'юнктів, курсантів і студентів
(іноземними мовами) "Legal and Law Enforcement Activity: European Experience and
Ukrainian Reality / Правова та правоохоронна діяльність: європейський досвід та
українські реалії" (ЛьвДУВС, м. Львів, 19 квітня 2013 р.), Х науково-практична
конференція ВНЗ Укоопспілки "Інноваційні процеси та їх вплив на ефективність
діяльності підприємства" (Мукачівського кооперативного торговельно-економічного
коледжу, м. Мукачево, 18-19 квітня 2013 р.), V Міжвузівській науковій конференції
студентів, аспіранті та молодих вчених "Стратегія розвитку вітчизняних підприємств у
глобальному середовищі" (м. Львів, 2013 р.); VII Всеукраїнській науково-практичній
конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Проблеми і перспективи розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю діяльності підприємств в умовах
глобалізаційних трансформацій" (м. Львів, 2013 р.); ХІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції аспірантів та студентів "Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових
систем" (м. Львів, 2013 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених "Формування механізмів управління якістю та підвищення
конкурентоспроможності підприємств" (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); Міжнародній
науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Економічні
проблеми модернізації та інноваційний розвиток регіонів" (м. Одеса, 2013 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції "Пріоритети, напрями та сучасні чинники
розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти" (м. Ужгород, 2013 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
"Економіка, фінанси та менеджмент: проблеми та шляхи розвитку" (м. Сімферополь, 2013
р.); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих
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вчених
"Формування
механізмів
управління
якістю
та
підвищення
конкурентоспроможності підприємств" (м. Дніпропетровськ, березень 2013 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції "Формування соціально-економічного
розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій" (м. Чернівці, 2013 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції "Naukowa przestrzen Europy – 2013" (м.
Перемишль, 2013 р.); І Міжвузівській студентській науково-практичній конференції
"Розвиток індустрії гостинності в умовах глобалізаційних процесів: економічні та
фінансові аспекти" (м. Львів, 2013 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених "Маркетинг у третьому тисячолітті" (м. Донецьк,
14 травня 2013 р.); Науково-практичний семінар "Фінансово-економічні напрями розвитку
України в умовах інтеграційних трансформацій" (12 березня 2013 р., м. Львів); Науковопрактична конференція "Фінансово-інвестиційна політика в Україні: стан, проблеми та
перспективи" (14-15 березня 2013 р., м. Львів); IV Міжнародна науково-теоретична
конференція "Творчий пошук молоді – курс на ефективність" (19 лютого 2013 р., м.
Хмельницький); XIII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів та студентів
"Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем" (26-27 березня 2013 р., м.
Львів); ІV Міжвузівський студентський науково-практичний семінар "Соціальноекономічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України" (20
листопада 2013 р., м. Львів); І Міжнародна студентсько-аспірантська конференція
"Економічна та фінансова безпека держави та регіонів" (12-13 грудня 2013 р., м. Львів); V
Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і
студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки" (м. Луцьк, 7 грудня 2013 р.); ІV Міжнародній науково-теоретичної
конференції молодих вчених, аспірантів та студентів "Творчий пошук молоді – курс на
ефективність" (м. Хмельницьк, 19 лютого 2013 р.); Міжнародному науково-практичному
семінарі "Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації" (м. Львів, 28 лютого
2013 р.).
4.2. Студентські публікації
Студентами напряму "Економіка підприємства" опубліковано 33 наукові статті
та 25 тез доповідей за результатами дипломних робіт. Крім цього, учасники магістратури
заочної форми навчання опублікували 16 статей у фахових наукових виданнях з економіки, 23 студенти брали участь у наукових конференціях. Студентами спеціальності
"Фінанси і кредит" було опубліковано 55 наукових праць, зокрема за результатами
роботи VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених "Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і
контролю діяльності підприємств в умовах глобалізації" у збірнику матеріалів було
опубліковано наукові праці 30 студентів. Студентами факультету менеджменту було
опубліковано дві наукові праці. Студентами спеціальності МЕВ під керівництвом та у
співавторстві з викладачами кафедри було опубліковано більше 10 статей.
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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 мають для цього належний потенціал; б) викладачі недостатньо пропагують переваги участі
студентів в наукових дослідженнях; в) не завжди під час дослідження використовується
практичний матеріал; 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 бажання 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;
- 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.

34
5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
До викладацького складу Академії у 2013 р. входило 341 працівників (рис. 5.1), у т.
ч. 197 кандидатів наук, 29 докторів наук, 167 чоловік зі званням доцента та 31 –
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 – 2013 рр.
5.1. Аналіз динаміки основних категорій працюючих
Оцінюючи зміни за звітний період у ширшому контексті тенденцій 2004 – 2013 рр.,
можна зробити декілька узагальнюючих висновків:
1) відбулося відчутне збільшення питомої ваги кандидатів наук у загальній
кількості працюючих – до 58% проти 47% у 2004 – 2007 рр.;
2) у 2013 р. частка докторів наук зросла до 8,5% проти 4,6% у середньому за 20062010 рр. (2006 р. – 4,5%; 2007 р. – 4,4%; 2008 р. – 3,8%; 2009-2010 рр. – 5,3%);
3) за останні роки простежується відчутне омолодження випускних кафедр, що
створює належні передумови для організації наукової і навчальної роботи на найближчі роки.
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Рис. 5.2. Динаміка основних категорій працюючих, 2004 – 2012 рр.
За 2013 р. вдалося покращити якісний склад штатних працівників в Академії до:
 Інститут економіки та фінансів – 4,3 % докторів наук (2010 р. – 3,1%, 2006 р. –
4,5%) і 67,7% кандидатів наук (2010 р. – 54,7%, 2006 р. – 56,3%);
 факультет МЕВ – 9,6 % докторів наук (2010 р. – 9,5%, 2006 р. – 4,2%) і 44,2%
кандидатів наук (2010 – 38,1%, 2006 – 40,8%);
 юридичний факультет – 10,3 % докторів наук (2010 р. – 5,7%, 2006 р. – 3,6%) і
79,5% кандидатів наук (2010 – 54,7%, 2006 – 49,1%);
 товарознавчо-комерційний факультет – 16,4% докторів наук (2010 р. – 4,4%, 2006
р. – 2,8%) і 64,4% кандидатів наук (2010 – 48,9%, 2006 – 61,1%);
 факультет менеджменту – 8,9% докторів наук (2010 р. – 3,1%, 2006 р. – 7,8%) і
73,3% кандидатів наук (2010 – 48,5%, 2006 – 54,7%).
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Рис. 5.3. Якісний склад основних категорій працюючих, 2004 – 2013 рр.
Загалом можна стверджувати, що викладацький склад Академії представлений
досвідченими співробітниками, які ведуть активну наукову діяльність і здатні підтримувати високу якість навчального процесу.
5.2. Орієнтовні плани захисту
На сьогодні реальну перспективу захисту докторських дисертацій у 2014 р. мають
три викладачі Академії, а саме: Міценко Н.Г. (кафедра економіки підприємства),
Копилюк О.І. (кафедра банківської справи), Артеменко В.Б. (інформаційних систем у
менеджменті). Кандидатські дисертації завершують 30 науково-педагогічних
працівників Академії, у т.ч. ІЕтаФ – 14, МЕВ – 3, юридичного факультету – 5 та
факультету менеджменту – 8 викладачів.
5.3. Підвищення кваліфікації викладачів
Метою підвищення кваліфікації викладачів є вдосконалення професійної
підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок,
набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах їх спеціальності.
Вченою радою Академії від 31 жовтня 2013 р. затверджено Положення про
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників
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Львівської комерційної академії, що регулює процес підвищення кваліфікації працівників.
Викладачі Академії повинні не рідше одного разу в п’ять років підвищувати свою
кваліфікацію шляхом проходження семінарів, стажування в науково-дослідних установах,
а також у процесі виконання дисертаційних робіт. Заслуговує на увагу, що викладачі
Академії під час 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, повинні використовуватися у
навчальному процесі та підготовці науково-методичного забезпечення.
Загалом за 2013 р. підвищили кваліфікацію 83 працівники, з них 76 шляхом
проходження стажування. Найважливіші з них представлені в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Найважливіші стажування викладачів ЛКА за 2013 р.
Працівник

Місце стажування

Мета

Гвоздьова Є.В.

Центр математичного
моделювання Інституту
прикладних проблем механіки та
математики ім. Я. С. Підстригача
Національної академії наук
України

Черкас Н.І.

Університет Редландса
(Каліфорнія, США,
вересень 2013 р. – червень 2014
р.)

Ознайомлення з
сучасними досягненнями
математичного
моделювання соціальноекономічних процесів,
оцінка можливості
застосування цих
досягнень в педагогічній
практиці
Підвищення кваліфікації

Лапшина І.А.

Оксфордський університет
(Велика Британія),
вересень 2013 р. – червень 2014 р.

Боднар І.Р.

Львівський національний
університет ім. Івана Франка
жовтень-листопад 2013 р.

Підвищення кваліфікації

Полякова Ю.В.,
Яхно Т.П., Яремко
Л.А.

Львівська торгово-промислова
палата,
грудень 2013-березень 2014 р.

Підвищення кваліфікації

Дайновський Ю.А.

Львівський національний
університет імені Івана Франка,
кафедра економічної теорії та
маркетингу, 23.04 – 24.06.2013 р.

Вивчити досвід роботи з
підготовки фахівців
спеціальності
"Маркетинг", підвищити
власну професійну
кваліфікацію

Бойчук І.В.

Кафедра економічної теорії та

Підвищення кваліфікації

Ознайомлення з робочими

Отриманий
результат
Підготовлено
посібник з курсу
"Вища та прикладна
математика" для
студентів напрямку
підготовки
"Товарознавство та
торговельне
підприємництво"
Отримання
інформації для
використання у
начальному процесі
та наукових
публікаціях
Отримання
інформації для
використання у
начальному процесі
та наукових
публікаціях
Отримання
інформації для
використання у
начальному процесі
та наукових
публікаціях
Отримання
інформації для
використання у
начальному процесі
та наукових
публікаціях
Удосконалення
методичних
вказівок з
написання
магістерських робіт
за спеціальністю
"Маркетинг"
Вдосконалення
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маркетингу Львівського НУ
ім. Івана Франка,
23.04-24.06.2013 р.

Балабан О.І.

Директорат Культурної
Спадщини Норвегії та дирекція
музею Майхауген у Ліллехаммері
(Норвегія), 15.05 – 20.08.2013 р.

програмами, методичними
розробками, науковими
працями з проблем
маркетингу промислових
підприємств і Інтернетмаркетингу

НМКД для ОКР
"бакалавр" з курсу
"Маркетинг
промислового
підприємства".
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6. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Дієві резерви для поліпшення наукової роботи в Академії простежуються за такими
важливими напрямами:
1. Рейтингові публікації у виданнях наукометричної бази SCOPUS передусім
очікуються від вчених найвищої кваліфікації – докторів наук і професорів, а також
доцентів зі стажем понад 10 років. На часі завершення 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 академічною активністю відрізняються
молоді викладачі віком до 35 років, а досвідчені наукові кадри обмежуються публікаціями
у наукових вісниках або матеріалами наукових конференцій. Серйозний виклик
становить включення до системи рейтингової оцінки академічних установ
Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України трьох показників:
кількість публікацій у Scopus, індекс цитувань у Scopus та індекс Гірша. Це
відповідає усталеним міжнародним стандартам оцінки якості академічної роботи, але
водночас вимагає своєрідного "перезавантаження" існуючих підходів до публікації
наукових праць. Передусім у складному становищі опиняються кафедри економічного
профілю, адже в Україні на сьогодні в Scopus зареєстровано лише три видання – журнали
"Актуальні проблеми економіки", "Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації" та
"Economics and Sociology", тоді як у галузях технічних, природничих та медичних наук –
таких видань близько 40. Також серед вчених-економістів немає традиції підготовки
англомовних публікацій, як це роками практикують вчені природничих спеціальностей.
Незалежно від ступеня об’єктивності існуючих обмежень виглядає безальтернативним
збільшення кількості публікацій у престижних зарубіжних виданнях з високим імпактфактором. Тобто, необхідно переходити від механічного збільшення зарубіжних
публікацій, що вченими Академії досить успішно реалізується, до публікацій у відомих
журналах, які зареєстровані у Scopus.
За таких умов виглядає доцільним практикувати врахування інтенсивності публікацій та результатів підвищення кваліфікації при проходженні чергової атестації
педагогічних і науково-педагогічних працівників.
2. Презентації монографій та завершених НДР повинні слугувати підвищенню
якості монографічних досліджень, які не можуть обмежуватися форматом дисертаційного
дослідження, а повинні відбивати значно більший внесок у вивчення науково-академічної
проблематики. Від монографій колективного характеру (за результатами виконаної НДР)
природно очікувати підвищення ступеня фундаментальності проведених досліджень та
отримання належного всеукраїнського резонансу. Ще одним напрямом активізації
монографічних досліджень слід вважати співпрацю вчених Академії з дослідниками
інших наукових установ, а передусім закладами навчально-методичного комплексу
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"Економосвіта". Ключовим фактором також стає підвищення вимог до виконання НДР та
постійне звітування про їх виконання.
3. Гранти на стажування. Вченими Академії не повністю використовуються
можливості наукових стажувань та грантових програм 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. Як уже неодноразово зазначалося, доцільно для кожної випускової кафедри
підготовку щонайменше однієї заявки на отримання особистого або колективного гранту
на проведення наукових досліджень від українських та міжнародних організацій і фондів.
4. Посилення імпульсів для досліджень на кооперативну тематику доречно
реалізувати за допомогою постійно діючого загальноакадемічного семінару з актуальних
проблем вітчизняної та зарубіжної кооперації під егідою Центру кооперативних
досліджень (доц. Семів С.Р.). До роботи таких семінарів доречно залучати вчених
регіональних структур навчально-методичного комплексу "Академія".
5. Підвищення якості підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі.
Оскільки проблема розширення кадрового резерву докторів та кандидатів наук із
профілюючих спеціальностей залишається актуальною, доцільно практикувати заходи, що
покликані підвищувати ефективність роботи аспірантури. Необхідно створити та постійно
супроводжувати рубрику "сторінка дисертанта" для розміщення необхідних інструктивних матеріалів та організувати їх своєчасне оновлення відповідно до змін у нормативній
документації з питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів. Може бути
корисним постійно діючий семінар для аспірантів і здобувачів з підготовки та порядку
захисту дисертацій, а також проведення відповідних консультацій в режимі Skypeпереговорів (не рідше двох разів на семестр). Важливо формувати реалістичний планграфік завершення дисертаційних робіт та постійно його оновлювати.
6. З метою активізації студентської наукової діяльності, що має вагоме
значення для підвищення якості навчального процесу, необхідно:
а) підвищити рівень підготовки студентських публікацій для Студентського
Вісника, 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.
7. 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 вчених Академії (для цього слід використовувати розміщення відповідних матеріалів на інте-
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рнет-сторінці Академії, а також передбачити участь у щорічному книжковому Форумі
видавців).

